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 .یتگوژ یٌتاهنیس ناهژا

 راتخص یپیو شالیا یایقعیضترم

 دد : :ت ِِ چه



۳ 

 یگدنناوخ و هدنناوخ»#

 !.. لوکشم یاههوشع
 «یاهلصوح و دون یتفو هک یش []

 شاک و مسنک انامت ار یاهنیراو ات ميتسنن

 ا دمآ یکناوچ ؟ یاهلصوح هن دوبی دقو هن

 الثم زا یروتاکیراک ,ببرغ و بیجع_نهارس

 یاهوم « نیزم شیرهب ... یبرغ ناگدناوح
 .اداوروع ناراره اب و هدیشک راوثس دن
 صقرت بترم , تفرگ یمن مارآ_یاهلتحل
 یاهنانز یموشع اب ار شیاهسد و دویع
 هرابود دهب یاهظحل . دربیم شیاهومی وت
 هب ار دوخ دنلب و هدز راوتس یاهوم

 « زاب و درکیم شخپ شتروم یوتدیع
 دریمالاب هب ور ارنآ (!) یکوکش راثاب
 دوب هدمآ رد مصرح ... هرابود و هرابود و

 دناهتفگ یدرم رخآ : هک دوخ اب راچنلک و
 هءونع نيا ؟ ارچ ادا و زان همهنبا ... ینرو
 هب ۰ تسناثز یمدنزا رب هک دلوکشم یاه

 نلا , تسیل راگ زاس وت تماق ودق اب یدرم

 ؟تسیچ یاب (۱) هنادرمان یهوشع رپ صقر
 اما شاب تخس و تنفس بوچلثم میوگسن

 ...یاهف رح نابوگف یپفیب

 رتشیب رگا . تسین درم یمدنبیژ زان همهنبا
 9۵و ,تیسنخ یاب یگاهمو+ ۲ یبکاب

 یلاذک شیر نیا مکتسد و نک صخشم مه
 یسنامز هک راپب یناملس غیت, تسد هب !
 هبوا یمارتحا و هتشاد یتمرح « شیر نیا
 دوب ینامز : دنتفگیم اه یمیدق هک دعآ مداب

 تفاذگیم ورگار شلیبس را یلوم + ترم كي هک
 یوم هب : دو نیا ناثتسرد مه : اب

 ام تی
 ات تمیق و ربلق نیا یتسا و الاح

 تروصرب هک هدش طقا رابتعا زا هزادنا هچ

 لیب و شر , دنکیم ینامن دوخ دوجوم ره
 و شر ۰ رگبد یرایب و هدنناوخ نیا

 تس یزیچ . تسین نامیاهگرزب ردپ لیبس
 نا روطچ هنرگو... هنادرمالرب فیدر رد
 ننا اب هکنیا هب دشع یضار هدنناوخ ناوج

 هکبروط دباب دوکشم یاههونلع ۰ ته

 روع ماگنه رایتخا یب دوریم راظتنا نآ ره
 !..ا وا : هک دیآ زدشناهد زا ؛ ءوشع و اداو

 . میسابن رهاظتم دیئايب
 پاچ هب. دن زیم ار شیاهفرح دیآیم [7

 یتسیاب ردور یوت : دع و دوشیم هدرپب

 «فیپ فیب» مالک هیکت نبا ! مداتفا ریگ
 نابامن رکفشور + تسیاهفرح نابوگ

 نالزرب رخسمت اب ار ناربا رنه هک یبسوم

 یقسوم و ۱: ینا ریا تابدا و دنروآیم

 .. و ار .یناریا
 بوح قافتا زا نا زاسلیف زا یکی

 , تناد هلجم رد لصفع یاهبحاصم ۰ یيا ربا

 یاصکع اب .اماجنا لوطب یاهته دچ

 اما ... تالیصفت و حرش و تار و پچ
 دمآ یناج رت ؛ وگ فیپ فیپ ترضح نیمه
 یسبابرئور یوت ملزم فرح رتمک نم : هک

 رکفشور یاهبناربتفل نیزا و مداتفا ریگ
 یتفاب یم ار اجک ! بانج هک متفگ . هنابامن
 ٩ دشان وت راذگ تمرح هزادنا نیا ات

 . یاهدز فرح یبایپ یهتفه دنچ
 رایتخا مد عیسو نینچ نيا نوبیرت مادک
 4 یاهدرک تداع ارچ ؟ دشیم هتشاذگ وت

 . ینادب هتفاب ادجینفا ار دوخ هکننا

 رصالن همهنا ؟ ی هچ یار ؟ یهچ

 ینوب لاحشوخ ؟ تسیچی ارد یگنرود و

 تغارسب و ءدشون زا یداپ هکنبا زا

۳ ِِ 

 هتس ون 9هاگن

 یاد رک دنحا

 تلد درد هکسا زا یدون لاحشوخ . مناهدمآ

 هسکسنا زا یدوب لاحنوخ : یاهنگ ار

 زا اربستا تسلاعف منع دوجواس

 هک یدو لاحتوح . مناهدرب رطاح
 ارچ ؟ تسیچ یارب اهیناصفره رگ ییاالاح
 1یاهتشاذگ تنم یلوگب هک ؟ هدافا و سیف

 . رهاطن همهنا زا تفرگ ملد هک ادخب

 هحبرق شوخ تسیرگید زاسلیف
 اسا دراد یوخ دادعتسا مه رنات رد هک

 زاشیب لاس هد هک یشین زوتهنیک یلداب
 .تساهد ریس یشوما رفهب روه  دیشچ؛ هلجع

 اههتنه نسه ء لا نه یط رد هکنا اب

 ...دین زت دیراد یفرح

 قس فیرعت و شیاس وا زا راب یاهروب
 هساهاوخ دوسج ار اهناس نا ...هنش

 رطظل رد هثیمهار شین نآ اما .دنیبیمن

 نامتکار هلحب یمدنزاس شالت ره ؟ دراد

 هتفر ناتداب هل هک دهدیم هراثا و دنکبم

 !یاهلصوح هچ 1 دیدز شین نمب شیپ لاسهد
 .. ییرغ یزوتهیک هچ و ! یاهتفاح هچ

 یهاوخ دوخ و یلوا زاسلیف نآ رهالظن
 یسدآ لدرب دن لثع . یموت زامملیف نیا
 دسل ابن: ميلوگب ان یدابرف و دوشیم رابیلت
 .. میشابن هاوخ دوخ و رهاظت ردقسا

 . خساپ یاج هب هبالک
 بتسد « یماگنه هک تسا راکشآ []

 ساکعنا فرح نیا و دنزیم فرح یراکر دنا
 ما یلاهمدآ زن هک هاگنآ هژیو _ دیابیم
 ۱ 0 یلاهتیساح « دونیم هدر

 . دول وگباوج ناوتیم ؛ بوخ رایس
 امنیس ۳ تاحفص هک مياهدادادن هنیه
 یناسود مه زاب اما .تسیفرطس ظفح شا رم

 یاهفرح هب یلوگیاوج یاچب هک دنته

 . دسنکیم هبالگ هلسب رد ؛ هدنوخ هبحاصم

 نبا و ملق نیا ۰ یخساپ و تسیفرح رگا
 هکنیا هن . میراپب پاچ ات دیسبوب , ذغاک

 یگتفههلجم

 امنیسهدلتس
 نایتسلاگ - پ : زایتما هدنراپ

 (مداهچو تسیب لاس)۱ ۰۰۵ لسلسم - (دب.دج هدود) ۳۰۳ هدامش
 لاید ۳۰

 یتس

 یاب ارچ : یا هک دن یلوهچ ودینیشب

 را رق هلعج درومام هک هدش هیحاصب مدآ
 شیاج دناوتیم اه هلا و ءآ نا! میریگ

 قح قیرطنبا زا ات دهد حیرص یخساپ هب ار
 هسکبا هلطج زا . دون هتخاشزاب قحا زا

 هتخیگنا رب تیساسح یماسح كاشوه یاهفرح
 ؛,صع یاهبانزور نیدقتس را دنچ ینت و

 ملق؛یدقتم« یاهدسپ ون , هدناهد رک هبالگ هلسب
 ...وگنب ار تقیقح و قح و سیود و رادرب
 هکسا زا شابنووخلد و هعهاو چیه یف

 . هدز یئاهفرح نسنچ یماح !رچ

 ی

 ۱۰ نامتراپآ - ۴ هرامش تلوزور یادتبا .- تلود هزااورد هارراهچ : بک رج

 قودنس ۱۹:۷ دا
 ۳۹۳۳۱۳ نفلت - ناربا رهع یزاسروارگ : زیر هیات ور سکس رو

 ۸۳۹4۵۰ -- ۰ نفلت س كيفا رگ ز ام پاچ : زا نتع و یگنر ریواصت پاچ



 یار اد نارنا تخاس یردان ریما
 ؟ دنک یمهدامآ نارهت هداونشح

 دش یحا رج

 ... ال وگ ارد
 هنک یلرم وتیرک 8 ۳

 رتیت نیا رگا ادخب [7

 ۱! دصقریم ..دهاوخیم ماد

 امتیس هراتس سس ۲۰۴۳ هرامش بس 4 هحقت ف

 هن وگجگنرزو رب ز سل ننا

 ۱ لس هدب رفقا

 لامک رد » جلیف رد < كيلب ترناردآ

 یرگی زاب حوا هب «یدرسنوخ
 ! دش بوبحم ات راب دو تفان تسد

 رو وسایاعوجم ناو «اتراب

 تسا یهاگآ راک مان« اتراب

 و كچوک ناهاگآر

 هک دو كچوک یليخ «ینوت اند رگ

 همه سپ ن داد تست زا ار شردام

 هک «ینوت» ردب .دوب شردب رانک رداج

 ۲۳ 9 یصاخ قیرط هب هراعه تیانج" یایحم رد ؛ر شیگدنز یاهلاس ماعت
 لاق و تیاتج ءوحن فثک رد و دورس یکترم دوخ ءاگچیه ۴ هباراکچن

 و .درادن یناا ربن نوناق نتکش را یتح 4 کیت تایطع ی یدت

 5 او اهبتلاد زا یرادروخرب تهجدپ تشاد تک ر اشه - یتیمهامکی اهتسب
 اهت ترجب ۰ ناراکهت یگدن زیفن

 هتسه هک تسایها تاطععورش رد ۳۲نا

 <ریگی تس یدابرز هاو و درادع

ِ ۳ 

 تساهتمق ۲٩ ) ینادیهآ رگ

۰ 

 ۰ ر !یگز ۴۳۹

۳۹ 
 تفرکیم مصت ؛فراع 1

 لمعلاقح زا رتشی یهگ ال قح و [

 یا رب 1

 اجاجولپ یزس یو .دیناج هتحپ عرع

 هو د یگیالصاق نا راکهت یابن "تالب هه
 سعرحعم الا رس طاحل سه و د.وایع مس یا تگدنز یاهلاس مامن

 راتق ۳ ۰ ِ ی
 ۱۳۳ داقک مچ باترا ماه مارتحا. یراکاطخ زا زیه ِ
 ۱۳۳ مو زا يهاتوف هلصا ردای "یا یا رد .دک قیوشت نوناق یفرج

 رد ار شراداناد تاتبقحت « تباتج اب 5
 ی یرایسب یاهتنانج حرم ش

 زا هدرپ و هدربشیب قیقد و نیعم یریس
 ۲ ۳ -ِ ۳ نا ون ناسا _ تسآ بس

 2نسکترم و درادیهرب تقرس اب تباتح ۶ یراکزارخ داف و 1:

 . دنکیم رانفرگ 5 7 5 و

 و تتجر دنه «كایلل تربا ج ۳ نفت

 هک تخوب ی ِ
 «اتراب» شفن رگیزاد یلاکبرعآ یهنباسرپ

 اقالع تارگ کامنت ار دنمرنه نیا « تل < ی نت
 - یلاهمتآ و یلادنز نینچ ننا زا هراومه
 لاک رد . نوچ یلاهملبق اب ابن ریگسب و مو 2

 وگناهناب» و (سکو رب دراچبر) یدرسنوخ نو رعت ب س

 بیم( یکسلال وب ماها راز «تساچنا یوایلبو

 هب «كيلبتربا راک هقئام یلو

 دس ۱۹4۳ لا # ددرگبه زاب شیپ یاهلاس

 تشادلاس ٩ طعقف نامز نیا رد كيلب تبار

 یگدفرز» .ملیف رد یکدوک شقن یافبااب و
 درک زاغآ ار شراک «یدراهیدنا هناگود

 شتیلاعف زورما ات موادم روطب ییدآ زا و
 + تسا هداد هملدا اینیس رد ار

 . دساخ هو ۱
 رطاخ 4 ۱

 تناوتدوز یلیخ + ناراکهبت طیحابیلاشا |
 سانشرم : عبرس و ی هزراسسگت خسیسلپ ناونعب و دن هرهچ
 _ك

 رد «اترابیئع تاب یریکس



 موسس

 ۷ ۵ 1 > -_ت سس

 یارب یبیقر «یرذآ رهپس» !؟ هعب اش همهننا 9 یتن
 ! «ییا وتنآ دن»

 ۳۹ ۹ _ هک : "۰

1۹1 
ِ ۰ 

+ ۳ 

۳1 ۳ 
 ۳ سس یسیندد

۰ ۰ 

 یا حسب س 9 ۳ ام
۱ 

 همان .نایرجم رو ناگدنیوگ ی -  ۱
 ِپ  ِ

 ییلکتا ن ِ ج اب 4 ۲

 ینایجراخ و دنوشن باح 0 ؟ دن ونش
 مات ناقولک «دننکیم راک ویداز ن هک هستم 5 هکبروطب

 تم یم شدرخ هت 9 یاههم نایرجم ممجهب یاهدنیوک ۸لبق اب 2 2 2

  یللملان تس ت ۲ ءاینا اره تن ۳
 ت - سس دل اس تحصحسصت ۰ ۱ التخا .دا . تا

 توکس ءرابنارد دیهدن هژاجا 1 یگدا وناخ فالتخانبا شنا ر 8

 ۰ ۹ لا ! ی مه "قالط یهلحرم ان یتح نازا- هعباخ 6
 امنسرد لاعف د رف تاب یا رب شا رخلد هنداح كلی 3۹ ِ یوگموگن و فالتخا ثاب رج سج هدناهدناسر

  خر یاودا م رد ٩ یکعع هک 
  1 می( هشنگ هتنع ۲7 9. ۳ ی ی

 ی - ۱ ت یحس.نه , تاعوت ۹نرب 0 قالتخاام هک مکس مل نامتک . تسن + دهد
 تم د ملیق تلماح وندوتسا یلخ دم ۳۹و ۱ ۱ رآ هژو نک ۰

 ض ۳ رگا «مشاب هتناد یمار یگ [رتگ رزیهکد ح نآاتهن اما ميتشاد یکجوک
 یتیشأم ین دننار هکیلاح رد زبس دنراذگب

 دحاوش رک
 ۳ مدش ک :رق دیمس 9 رخ ۱5 اتو : وخ مپ دوب زادمدهع ض
 2: جم و ج یاهیریگر د نیمه نشتلع 8

 رد یکچوک یاهراک ماجت
 َب : تاعیاش مه لبلدب مرهوخ [7] هللاءاشنا , دهدیمن لاجم هک تسگ دا وناح

 هستم دیس سس یراکمه تسا رارق هک دنامزان راک زا یئدم مهاوخدا رج !, یراک مک نلا دوز یلبح

 مسنک عورشیها ار یاهرایود درک

 نسیدسک تدحو هلاترص [7
 هحرع ملیف كب یلاس الفا هک . امنسبوبحم
 اجنآ زا , دزاسیمل ملیف یگزاتب « درکیم

 .دسقالع وا یاهبلیف هب اههدا وناخ پلغا هک

 تسا حرطعم تاتبارب شرب نا ۰ دندوب

 4 مه تدحو ؟ دزاسن ملیف وا ارچ هک
 تسدتسا هناد حبجر امسس ۵وک و زا تیعبت

 ...دندش ادج رگیدمهزا شرسمهوداردیعس ۶ :دلج یور #

 ۱ : مد (هدینش

 رد نی رفآ شون و دار دیعس
 ؟جاودزا و قشع یهلحرم

 یدایردص ماح ۲ شاهب رد سود ال و دنزب

 اس او تعرف رس ا , دنک هتخذگ را

 هج . دبان عورش اه شامزا ملیق , دوکر

 دنادبع ادخ ؟ تفو

 دار هک میدش راک و هشوگ زا

 مودم یراکمه كثاب زا سپ ۰ نا ِ

 دناهتفاد یمرگ یالعار اهزورا ؛ اتیس ر
 |[ یو سست زا

 قالط ار شرسه دار هکنا هب هچوت ا و

 ( دن ۰ ۹۳ ۳ کم باطتار ودنیا هک دیدن ناتوگلاف هداد

 ه ۰ «داز رف هزبون؟ تسارتو ۸ یراکمه كت دح زا ناثا

 رگیدمه راک رد برم اهزوربا ودب" هکنآ

 راداو ار تالونم ۰ توبریولت ناگدنسب  یوتیرجم ۰ دازخرف دودبرف [۲7] نامز زا ودنآ قتع هعباخ . دنوشیم هدیژ
 ۱ رس هالدوم هک درشوگ واب هک هدرک یاهزان یا رجا ۰ هتنه شبامن نیرتگر زب اهنادزرسرب .ملیف ود یکی رد ناشیرپکمه

 , .دنک راتفر مارآ ,يليخ رحاوا نیا وا . دیآیم هحص رد مه زوه . دشسن هفرگ یدج هک دانفا

 + اهزورتبا وا ایوگ لاح رهب , دنکیم راتقر میالم و دنریم فرح - یم حاودزا هل ودنآ ابآ . تسن مولعم
 رخ شدت تاک رح نآ زا و هدخ  ردقتآ هک همانرب رخاول رب :اعوصخب وگناوج ۰: هدبآ لاح رهب ! هن اب دنشیدنا

 .. تیاپ هملدا ميراونیما . هدنوش شوگباک دن ریم فرح؛ناد رهع و مارآ 0 . . نوب دهاوح
 یریگ هتکن و دا ريا هک دیآیم رب . .دسریمن

 - 6 هحفص 8 ۰
 بی



 سا هحنم 3

 و ۰ هراوسشج لاسا یاههمان رب یمرابرث

 یاهش « وگتفگ یادنبا ردتیند [2]

 انک ردیلو ۰ دش

 ۱ ف زاینا

 هاوخ هراونشح :ننمطمی
 "یمح تیفیک ماجن

 تنیب تیمک هچره « دنطاتر

 تای دهاوخ شیازفا تیفیک « دشا

 |هملیقندی رک صکنم تلیه تمدن نوچ

 دوب دهاوخ رتزاپ

 د ملیف دص راهچ دودح لاصا

 نفرت رفع ِ دد اب هک هدرک تک رش هراونشج

 نهدیم نان شیازف دصر دداتعه لقب

 یموب نازاملیف نیبام هکتسانیا نآ میمصت تسسحص نآ ییفیک و یمک تاریخ

 نزکیاج تباقر هراونشح یموبریغ و . میتک
 و . مينادرک درومیب ییل دتح# یاهتدنح هتشذگ لاس یاههمانریز منقع دمحم ِيِل

 فلتخم یامهنوناک زا ییاههدننک تکرش ۱ یاهعومحم و دازآ ثحس نآ یاجبو دش یهراونشج یء «تنهریوس» ییتاهح راب نیلوایارب روظنم نیا ماجنا یارب _ دهاوخنماجنا لاما هک هدوب ییامنیسرانیمس نریساردمتک تسایر ییراددهع و ۰ هاب
 )اساهک «... ناکدوک یرکف شرورپ یامهملیف زا یاهژیو یهمانرپ ۰ هراوننچ طساور لوئسم «مدقع تسم» هپ ار تشه نوناک» هلمج زا . تشاد ميهاوخ یزاسلیق بنجرد و : تشاد میهاوخ دیالنا و یکع يناهجیهزاوتشج نیموس و دا زآ یانیسمهن
 ار شناوج نارگامنیس باختنا یهتیمک دیاث هک هقبام زا جراخ یرحمو هدننک هیه و داژآیاهنیسییموس

 دهاوخ بیت رت ؛ دشاب دریذپن ار اهنآ مح .تساهدرپس نویزیولت

 نادنمقالع یاخابت هب زیئاهنآ هک . داد دسیدج ی را

 تروسص ره نوچ .دش دهاوح هتاذک

 سیمهیدغت ناو نهد ۱ «دازآ یامنیس»

 ییاهملیف مه «شیرتا» و «ییرغ ناملآ» تن

 مشخ و « یماسح» یاهف

 ... رصع یاههمانزور نادقتنم
 ,دوبهدرک ناونع هک یللام نمض « اس

 نادضتنم هب یسبوندقن و دقن زا نخس رد

 دقافا ر نانآ و دوب هتخات رصع یاههمان زور

 .دوهتناد یسبوندقن یارت مال یاهیهاگ

 نادقنممشخ . یماجح یاههتفگ ساکعنا

 اراهنآ و تخیگنارب ار رصع یاههمنزور
 دقتنم «ناییها ربا دجم « . درک هتنشآ را

 هک یناک زا یکی + تاعالبا یهمارور

 یسط «دو هدخ عفاو یماسح ماهنا دروم
 تشادراهلنا « تفرگ هلجم رتفد اب هک یسامت
 یاههتنگ هب یلعاک .باوج انتسیلیتصرف هک
 , درک هفانا وا .دهنن _ییاح

 دروس هک یرگید نادقتم هب نم»
 یراک دناهدخ عقاو یماسح یاقآ ماهنا

 ؛يیونیم دقن هک یاهتشر اصخخ ایا مرادن

 هچ اب یماح یاقآ یلو مرادن یاعدا

 امن« هراتس سس ۲۰۳ هرابش

 «فورعع دقتنم یماسح كانشوه 8
 هراتس اب دوخ شیپ هتفه ود یوگتفگ رد

 هراونشج یهناور

 یهراونجلاما ۰ نیعیردفو تسا هدومن

 یاسنیس نینچه و تشاد میهاوخیرتهب

 دش» هتشاد هدامآ یئاهراک رگا زین ناوج

 درک دهاوخ تکرش

 تب « یههارب تیفیک ابآ []

 اب دو دهاوخ هتشنگ لاس لثم «دازآ

 تدودحم زا هندغدیب .دنناوتیم نادسف)

 ناشبایفرح یاهراوشج تافیرشت و تقو

 : تاعالطا یهمانزور دقتنم

 ربا دقتنع هک مينک یمن اعدا

 « یقیسوم « هلاب
 میتسه ... و امنس

 یاههتخر مامن .دتسع ار دوخ یاهنا تشپ

 ین یلوگخاب الوصا . دنادیم یرنه
 دا ربااربز تسین نکمم ناشیا یاهفرح هب

 یرادقم طقف . تین لدتسم و یقلعمناشیا
 افرم هک تساناهرا و لیلدی یلوگی لک

 «.تساهدش ناونع لاجنج داجیا رطاخ هب

 رس ناهیک یهانزور نادفتس
 دندماین هیلوگناوج ددص رد امیقتسم هچرگ

 ودتشادیراکمه ناهیکاب اهلاس یماسح !ریز
 , هداد رارق هلمح دروم 4 ینادقتس اب

 ار دوخیگنتلد «احیولت اما تنهدوب راکمه
 اهنآرتخد .دندرک زارنا یماحیاههنفگ زا
 هشیریب ۰ وا داقتنا هک دندوهدیقع نیارب
 رسکذ یدروم نوچ هک تسیلاهیلوگ یلک و
 . تفگ خسب نآ هب ناوتیمن « تل هدنن

 . ۲ تشاددنها وخ یک رنهچ هرا وشج 3

 : یئاضیب ما رهپ 2م

 یابامت اب ملیف | رت.یس

 ۷ هتشاد تسیارب ی

 ۳ وخن نایرنخس ۰ نامدلزا ثحب

 اورگیم نودب
 شب اهف رح ۱ هدهاو نودپ و دنرناری ۳

 رظن و اهظا ۰ تفو

 و پاخشا یهتمک [7

 دیب امن

 ۶ ءراوشجباختنا یهتبمک : مدعم

 ارپآ + زا دنتراع دم

 ۱۳۳0 2۱ ۶ رویاب نوبح . یتیتح
 . هک ییادن هلیمج و یرایع شویرات

 > رب رتشیب نانقود وههرح یانتف

 یناریا همه

 ۰ ده ناوج یامتیس یروتاما یاض

 ۳ كیالب : زا زین هراونشج نارواد
 ورو ایناپل ۰ اکیرما ۰ ایلاتیا ۰ ییلکن
 قد زوصهک ۰ دوب دنهاوخ ناريا زا رغ

 نتقابتعسو نتفرگ رظن رد اب [7
 یاهچ یزادنا زا یناهسرد هچ ۰ هراونشج
 ؟ دیاهتفرگ هراوشج ندش

 5ام روتامآی امنیس رد
 هدنتاوخیمن امنیس سر
 ۲ تسا ندید « دوشیم سرد

 مارباتب تسا رتمهم مه نتناوخزا نم رطن
 ینارمآ نارگامنیس هک ميئوگب ميناوتیم ام
 :ردطتف « دناهدرک راک ناربارد طتفنرچ
 ااجرودنراد عالطا رگیدکیزا «یلحمكهرف

 ۶هرک زا ۰ ییاپورا نارک امنیس هک
 یسرد ۰ دنعالطایب رگییدکی یروت امآ

 ارگ هزاونتج ندش یناهج یهزادنا زا
 "دقاف روتامآ نارگامنیس هک دوب نی

 مءنح

 اهچ یهراونشچ نیمشش رد شيامن یارب

 هزورنلا ؛ تسا هدش هدبزگ رد نارهت ملیف

 سلب ملیف نیمراهچ نتخاس كارادت رد
 ِ . تسا

 < دش هدینش « شیپ یدنچ
 یاههماشبامن زا یکی دهاوخ
 و درواب یولوم رتات هنحصرا
 :تونکا اما ددرگیم نارگیزاب لابند

 ميونشیم نرود تشپ هب ار شنتفر

 ۱ وا هک تسین صخشزونه لاح
 ون یولج ار ملیف ای دربیم هنحصربار

 ار همانملیف هک تسینتفگ

 ااورب» « دایو لامتحاهب و هتشون
 . تا نآ رگیزاب



 ناریا دازآ یامنس

 تسامبسنینسا زناد رح

 ۶ ِب < یناهج

 مه اِ هیح ۳

 ؟ ۰ تیه ت

۳ 

 ام ایه

 یامنیسع ون طعم ۹

 اهر وشک ۳

 ِ + یاح

 دوسخ هکنایب ۱ ۳

 تو ه ین

 گانه رفهلداپ سا رهیلو .«یمل ۳"

 دنتاوتیم ام ناوج نارت امب ۳ ۱ ۱ ۳

 پ هاب یتخاثخ 2

 طقفس لئملایف - قتع هک دنوش هج
 

 گید تخاو ظع 7

 كتدق تاعوشوم و ی جیاز یاینلی

 3 دوجو مع یفثک «

 هراوشج لاسا زیاوجدروم رد[
 نیا نانچمه ابآ هکنبا و .دیهس حیوت

 دیهاوخ همادا ار «یریگب هزیاج» تماس

 اع و «درک دنهااوخ

 هتشاد یزاد نامرآ دوب را رب
 ار وا یاج راشفا بیرق اما دش
 ! تفرگ

۳ 

 ونک تاعوبط تم .و هزاوت

 جا وح ادع

َ , ۹ 

 وج وطن ابه ۳

0 ۱ 

 ی ت  خمس رطع ۰. آ
۳ 

 هبذاج هل خم

 وجچ+ تس" دن تک طبح ون

 2 5 ام ) ,یابو ح ک ۳
  دعب ۰ هه تف ُط ۳

 7 ٍِ دوح یدعب یاهمنی وتیب

 بیم ۲ و ۲د حایتح هب مقاو رد

 يفنمیهجب ع وسوم نیا ایآ هک مپ
 یدهعت «هراونتح رت تشاد دهاوخن 1 ِ

 هزیاچ یهسوسو نودپ هک دشاب هتش

 ِه یجراخ دنمشزرا نازاملیف 1
 نوچ.دنکیم کذح ار زپاوج ن وشیب ِِ

 ریتسار ناپرچدس ی گب اج یهیحو

 یزناوج؛ فسولامم 7 منقم دیحب

 ظن رد هراونثح ناگدنرب یاربام ه 1 ۱ 1
 «تسا هجوت لباق هتنثگ هب تبن ؛میاهف ِ
 زه شش لوایءزباج نوچ

 «اهناوراک » ملمف هیهت نابرج رد [7
 یوریرادهدنخ لاح نیع رد و بلاج قافتا
2 

 نیارد سیلپ سیر شقن یارجا یارب
 دنک باختلا !ر «نامرآ » دون را رف + ملبف

 نیرودیولج رد نامرآ تسیابیم نوچ اما
 نابزیاهب و دک تبحح یسلگنا نایز هب

 !ریزدنتف رگن یزاب هب ار وا « تشادن طلست
 سیلر شقن رگافبا امنح هک .دندو دقنعم
 هزدنک تحص یسیلگنا نایز هب دیاب , سیبا

 رد نامرآ تک رشت هک _دآ را یپ یسراف

 زیورب » غارس هب ؛ دش یغتنم هاهنا وراک »

 نابز هب هک نوبزیول سوش «رادفا بیرق

 دتر دراد لماک اعاست ییلگنا

 زین وا هک تسا نیا پلاچ ابا

 هم ار امنیس

 ! مراذگیمرانک

 رکشیسک نوچ . تساهدوهیب
 هبهت ارآ دو هدشن هتس شیب زا «بشدادتمارد » دادرارق رگا 9 | , نایوس را

 ۵ _ م یزکارب مو اون ! مدرک ي من | ناموترازهود مراهچ + موس و مود یبریاج < ۲ 1 با حج >> اس منفعس هع
 لاوتعهپ یرزیا وج نجمه هراو ت

 ملاع هنونم « نوین ۲ 2 رحبتم یشاقن نیرتهب - ۱ را رهت مایل یناهج تج
 اف ی کو 2 9

 تحاوح ومحا ین بها . ن زک رب یاهمایف هب یرباوج

 حرطم زاسلیف !رآ نامرفیهب []
 هدزاش شراک نیرخآ هک : ناربا یامنیس

 .راوشج ملیف نیرتهب یهزباچ ؛ باجتحا
 اهرورتبا دور شپ لاس دچ رد ار نارهت

 «یشدا دما رد« ملیق یهبهل لوعتم تحس
 دنکیم یلادرگ زاک !رثآ دایح زیورب هک تسا

 نارسگبزال ینارگنک دیع و شوگوگ و
 . دلت نآ

 یدسیمو اب هک . اریآنامرف هل
 ؛هلجماب ءاتوک یئوگتفگ رد دیوگیب نخس
 دمآ هراثا

 و تشادذگ مهاوخ رانک ار امنیس
 « دز مهاوح ار یزاسلیف یاهتیلاعف دبق

 و مس ومیم

 شاهرابرد ندز قرح . مرادن
 . تسین امیس نیا

 ناعاس هب امیسن ؛ا راک تسادبب هک روطنبا

 و .دنتفگ و دنتساخرب و دنتمشن . درس
 ؟ دو هچ لصاح دندسش

 ملمفنبا دادرارق رگا هک دینک رواب

 هدشل هتب شیپ زا مه «بش دادتما رد»

 ینطل دوحو ا . مدرکیمن هیهت ارنآ دوب
 دناتشاد نسب نآ نارگیزابو نادرگر اک هک
 اسنس زا اعقاواما مراذگیع تمرح نم و

 .مرادن نتفگی اب مه یفرح . ماهدخ هدزلد
 مزا ودیما .درادرب یفرح هک ماهنخاسن یملف

 .مرا ذگنیلایدرهک موخ رود نانچنآ اهنیسزا

 , ماهتسخ اعقا و الاعب

 دصق هن : لد ریش نآ رماک *

 مراد یژاسملیف
 بوخ رگامسس « لدریشنارماک

 + تسایندشن شومارف شیاهملیف هک یناربا

 یلاسسیاهبلاعف زا رودب هک تسیلاس دنچ
 ثدرک هدایپ راک ر دناتسنتخس و .دربیمرسب

 ودراد قلسعترته و امنیس هب هک تسیحرط | تبحصیسرافنابز 4 ؛ یرادرملیف ماگنه هب
 یساعتیط . دنآیمردارچا هب یعیسو داهارن | رارق رکا هک تسانیا لاوئس ! تساهدرک
 «اهناوراک » سیلب سیئر ,شقن رگیزاب دو

 ارنامرآ ارچ بنک تبحع یسراف نابز

 ؟ دننشادگ راک"

 دصق هک دخ رکذتم « هدبز زاسلیف نیا اب
 ...رولعبمهمه یزاسلاب رسو .درادنیزا سلیف

 الوصا . تخاس ملیف ناوتیمن تیعنو نیا اب

 - ۷ هحف

 ! یزاس اد وس هن
 1 نتخاملف تسیرابجا هچ

 دنا گیم ار تاقول هنوگچ هک مینفگ

 یرنه حرطع یارحا مرگر س ه داد جساپ
 ینعب .دخ دهاوخ مالعا ادعب هک تسیعیسو

 ششوسب ربز اررنه هک حرط نیا بیرقع
 ان اما .دن دهاوخ حاتتفا دریگیم دوخ

 1 » تسا رونعم نآ مالعا زا تفونآ
  رگامنیس نيا هک میتنطم _ لاحرهپ

 .  .دوبدهاوخ رمئرمتم دخاباجک رهردب هدنزرا

 اهتس هراتس - ۳۰۴: هرافش



 ... توکسیهلیپ رد یمیدق نازاسلبف

 نایکیجاخ لث وماس تسحص یاب *
 ی رثوک ریگناهج - یناکملگ گنشوه : زادونش و تفگ #

 زا یئ«ادص»

 ...لاح و هتشذگ

 یامنیسرد نم هک ماگنه نآ #
 نازژاسملیف  مدود ءانثتسا نا رثا

 ؟ تخانشیم یسک هج اد ورشیپ
 : هداشا

 زد .ناننا /نحف ۰ زاگزور نآ رد رتمم  یماصض .«ناوکیجاخ لغومان» 9 ۱ 4 زگ
 ,دشيم «لئوماس» مان یهچونم هلعر سا « وب ن هی یاهرود سصخحس

 لئوماس» يادض + یراچ یاهل س رب تسنادمن ینارماملیفرد رگاتامتهک ماگنهنآ
 اهتتهن وا .دوشیم «دینش رتمک «نایکیجاخ رکیزاب رح مان زاوآ ۷ تسیچ ناد رگ راک

 نآ زین شیاهلیق.هکلب ؛ تسا هدش راکمک یاهملیف دوس رتدننک بلج + یفورعم

 هوگچ.دنرادن ار,وا یهشنگ راآتییانج یسلاشتل یاهیگژیو رطاح هب ۰ وا یناچ
 نآرب ؛ شی اعهزوسو ثكینکت

 اینک و یرارکت یاههزوس دب رد نفريا

 ناوارف ناراسلوخ + دوب راف رگ یل زا زنم

 نامزک راک تکی زا نبرم مسا یارزب و تتاع

 یطوفسنینچهب ثايکتاب و رحم یزاسلیف یاتیسک ناع ِ
 نیا یوگخساپ دوخ ۰ لثوماس ؟ دهدیم نت

 اریرگیدلت + شرانک رد و تسا لاوس
 ...دنکیم ناونع زین

 امنیس هزاتس - ۳۰۳ هرامش ۸ هحفص 9

 میدرگ ی هنر بقع ها د

 جوم شب نامزمه) ریخا لاس دنچ

 اهل ک ی کف اب دیدش

 ۳ وخیمن اسیس نیا درد هب

 ۱ سست بي _س تب

 ال وسا []

 یصوخم > زااهج

 , بیمنم هب اه 2

 ۲ تور ییمه زا و دوشيم بوحم یطیارش مدرکن امتیس زج چیه
 ار توکی» « مراک یءوین رطاحم ۹ امر یقیف  ٩

 تفا« سب رد هک دیتنگ 8 2 ها و ما هک ه ۰

 وبا هیرجت , یراک مک یایلاس هب رجت رد عدآ من تا رج
 تسا نيا عقوت . دیاهدرک هعلاعم ی ییارق نیتهرت و

 مسلبف دنچ رد یزودناهب رجت نیا هانوک یتدم ۳

 3 سنج هک نآ لاح « دشاب نابامن دوب یروط
 لقم یناهملیف ودندیدنپیس هد هیچ یرایب ه
 منک یم لطعم ی نم دنت ق

۳ 

 تیم و دو مپ یناوخیک هک
 اه رتق 7 یک

 یلو ملئاف مارتحا اهراتسارپ
 یاءرهچ دها وخیم م

 و ه و و

 هدیها وجت هچ _رع مد ک

 ردریلات نی رتهب هک ار ءزراس
 ۶ ۰1- نیا ۰ مراد تسود درادرثا ۳

 مدرک
ِ ۱ 
 لممهچ رد تن

 هتساخرب عامتجا زا «تسا نتتاوت نتساوخ»
 ,امنیسرد هدنکیمن قدص : امنیس درومردامآ

 تسا وح ذطهب تسنا ول دف اد

 یامنیس رد ارچ « امت رطن هب 8
 هدنزاسكي ناونع هب نادرگراک هب ناریا
 ناسطادناب ملف تصفوم یساضدنا وت ی ساک

 ؟ دنکی من

 مراد نادرگراک عون هام ٩

 زاو دنرادن یزاسلیف هیام ناثدوخ یاهدع

 یاهدع,دن روخیمنأت فورعم نارگیزاپ راک
 هیهتهب یتراحت یویرانس كي هک دتس مه

 رادرسلیف كي و دننکیم داهنشیب اعیدننک

 ملی ۲ دنراذگیم شراپتخا رد مه یوف

 دلدنا ناشدادعت هک رگید یهتس . دزاس

 د ار اوتحم و مرف و دنراد كيتکت ۰ تسا

 , * تحاقت نارودل اس + زا

 ایفدتچ راچان و مدادیم ررض شلاس

 زوال . منک هزات یض ۶ متخا

 ۶ دندرک ناوارف ینکشراک مه

 یترجت ملیف مدوب راچان یگدنر
 نه یور هپ ار شپ اهردنوپ رب ولت
 اک هدافتسا ملهپرجت زا تناوتیم هک



 ۳ ِ ميدیسز هک سن

 جسیح هب مزاودیما هک منک ناوع زبو دش

 ین هح حبه

 فرط وملیف یءهراوشح

 تثیح وضع هک

 یه تو لتم تله

 كم رج میقت ماگتهاما تسا ینار

 گنا وج | ونع ِ

 نس هب هجوتاپ ار یئارگلاوج
 یئارگناوچهک یلاح 3 , ۰«

 اسو نتفرگرظن ردهپ ی ۱ 9

 ناوح مسج هت

 ارم یک متشا اظتنا نم هچرک

 اما دنک اولحاولح و دراذگب شرس

 وج امدشن .هنخان

 هاشتسا نا ریایامنیس هک ینقورمب
 ب اجک ورئیب یاهنادرک ۲ ِ ِ

 نارکیزاب یرایب زا مح نالا نیمه

 + مساجح هتخ م ی فو رمع

 تم ِ ها ۳۹ ی 
 ۳ ی

۱ 

 ناز اسملیف:هب نایکیجاخیهراشا *

 یاهنادرگ راک .نارنآیامنیس.ورشیپ
 ...دوخ طوقس و جواو یزاحت

 : اهف رح هدن وگ #

 ناگشیب رنه تک رب زا و دنرادن یزاسملبف یهبام هک یاهدع : میراد نادرگر اک هنوگهس # |

 ناشرابتخا رد ییوخ رداک ودنرادیراجت یوبرانسهک یاهدع دننارذگبم راک ز ور روهشم |

 !متسهنا زاسهلبف دودعمنیا وزجنم.دننادیم كينکت و دنراد هبامهک مه یدودعم و دوشم هتشاذگ |

  ۲٩مشاب هدرک تنایخامنسهب هکنآیب مدرک امنیس نیافرص ار دوخ رمع لاس ,

 ناسهدب تشگنا همه هک مزاسیمیملی دنهدب نمب ار كل رتشمملیف نیا لوب مدص كيرگا
 متفساب زا! نماتدش یناهنکشراک ! دننابمب !

 .. متخاس یراچاندرد زا یراجت ملبفدنچ و مدشهابتشا بکت رم #

 ۰ کاخ تساوخ یهاک . دوشی هررب مد وبهد رک داجی هک یک رغ.[7 ۹ 1 1 م

 اهیلیف زا ساخ مون یوسپ ار زامهف ظن زا یرابتعا نادنچ راک یادتبا تردق ِ ادهگن

 بیموا زا مه هدننک هیهت و .دهدیم قرس ار ناثملیق اصءدننک هیهتهک تشادن شحب هکدوشتا اهنآ هب

 هن افساتم لاور نیم ردهک دحاوخ ۳9 دنراذگب نارایتخ شخپ ت " ه ناکیج

 کاشت هباتحشوخ ۸ تیوقنار ملیف شخپ مناوتب نم هک نآ یار _ هچنآ «برنج ی ما زونه
 انج یاهم اب ملیف دنچ مدوخ ؛مدوب

 تسرهچد هاوخم یک

 نصم هب سشیف ,شحاس کی ۰ ن ته ِ ۷

 باره ب ملیف یئام هس بچ هک كس تاب هتش وه

 هوبددش ثاب ّرسیئانج كي ناونع هب ن هک ن "۳۹۹ ساک
 ب وکخیممد رم ۰ متفریسار ناب ال هد زوج 9

 1 هی ٍ 7 اب ملف

 روهشمزاس یئانجناونع هب نم هچرک منک هدافتس
 متین یکاتسرت منآ هحوچیه هب ۷ غارس ار مایف شخب یاهنک

 یساح و ثالبم رع ِ شیپ نآونع هب ناراهامیس زا
 تیانچ یایند اب توافتم میايلد و مته هم اکهب و بشتفرگ ذوب تخا

 ت ۱۳۳۳

 هدسفع نااتناور زا یاهدع یهک آاب هدعهدرک عورشار شراک هر هک

 : اهیونیلانج و اهزاسیلانج هک دنراد ناوضع هب ارم ؟ هدشن هتخاس مایف هب
 تیاجیوطا» يورب و نرم هد وب هرز یفرعم ملیف هسره نادرکر

 د دوجواهنآ رد و تفرگ وب ینوسروخ نارادامنیس 1 خوی ار(

 0 ۰ تب اردوخ

 ار اپ « هماگنه زا شیپ ات اش 8
 رسنارف یئاح یاس سحنم یهلعیح زا

 میوخدروم رد لقاال هللسنیاذب نی
 تسا نکمم . مرادن یهاقتعا

 اشقانا رد هک روطناوح , ييوتینانچ 1 ِ

 امیناج اب

 تق كناپ كي یه زاملیف كي ناونع هب . دیدو هتحاذگن
 دوتیم زد رام » لقب یسرارر کیتی دن نتخودلاهبرجت هک دیدقحم
 متص شورهیاس قشاع نم هک میوگب الرا : ۱ تلتخم بر 5 ۰ مهر یزاسینانج یوم هبارچ لاح ت ی یاههنیمز رد نداهن ماگاب تسا ربا دحاو

 مدوبشافن ۰ مشاب زاسلیف هک نآ اب ۱ فانخمیهینچودزا دیاعوشوم نیا ال مزادرپيم یراملیف ۹
 یقیسوم«مراد یتسد اییدا رد هک ءرالوم تسد « یلام یئاناوت شفای یارب 9

 ۱ ست 4 یلاح رد دید ر یرازاب یاهبلف نشتحا هب

 * همامتلیاف طاخ هب ! 0 دم و یامسپس .دبنک هدافتسا شخب یارب نارگید تالوصحم تی ی را دیسناوتیم ۰ ملیف شخپ شتناداب هک

 ریز مدرک باختنا اهتشو ر هیاسرب راک رد ۳ دن زاسن یلاهملش سنچ ناتدوخ و
 هسنحس هپ تخت رون لپ مرادن تسود دم

 و٩۷ یذویاجک مردپ» دیوگپ یکی و مهدب
 ۱؟یموبامک مرسب هوکی مه یرکیدنآ

 هبیودی و مراکبهنوک كي مهار نییرود

 ۳ ما

 شرک اتامسهک نانچمع,نلالج یادی
 دنا ززلیم مهار شامننزا- ۰ دنازردیم ار
 نبات ط زورمل یایید رد هک ءوالم هم
 تساهآ لیلا دتخ زا رتلکشممد رم

 دراد هيادا

 به هحفص 8 2 -املیس هراتس - ۳۰۳ هزاش



 ! دزروسمتجامس : یقشع رالاس
 یسوواک گنش وه مود میلمف ,نادرگرراک ,هدننک هیهت ؛ یقشعرالا

 تسکشیهلمج زا هک شیاهبلیفاب...وروتنوم

 هک داد ناشت «دندو اهبلیف نیرتدروخ

 ارراک نبا روعخ لکب و تسین زاسلیف
 اسرد و دزرویم تجامس لاحنیااب .درادن

 تن . دنکسم هحرع ملیفود 5

 حضتنم ودره هک نایت مسلط دعب و یلفوط

 ملیفودره رد یدارم كشوه .دوب لدتم و
 و ترپ نانچنآ ملیفودنیا . تشاد یزاب
 لمعلا سکع نارگاشامت هک تفریم ههاریب

 دوچواب .دند رک وه !راهبلیف و نداد نات

 ماود ۰ یناربا یاهملیف شيامن تذب هکنیا
 بلسق لاسب تب - هدرپ یور یرتشیل
 رببش هد ۰ مادک ره ملیفودنبااما تشاد

 لاجنجو وه را رد و دندنام یفابهدرپ

 یضعب عن هب اهلآ روجم اهامس نا رگاتامن
 دن

 یمسحم دیحم #

 شاهنخاس نیتسخن هک یسوواک كشوه

 ثایقبام مئتحمو دوهدرک اهر هراک همسنار

 « یئالط رصع ودوتسا رد داد همادا !
 هدنه دهاسم هلارا ار شراک نیعود

 شایلانج -یفلعاع یهژوس اب «مادعا هبزور
 اسا دوبن هک دشاد ییوخ ملیف تسناوتیم

 یاهملیف چیار تاهابتشا زا يناش لاح ره
 تیاکح .دشیم تفاینآرد رتمک « هرودنآ
 هاستشا هب هک دوبیناوج تیاکح .«ملیف
 موکحم و دوشم هتخاخ هعفاو كب مرجم

 رخآ ی ظحل رد هکناات ددرگیم مادعا هب

 :تسواندو مرجم هاوگ زیچههدکماگنه

 هرتوا و دوشیم زاب تلادع یهتشرف نامشچ

 مستکد و تفابن یقيفوتملیف نیا . ددرگیم

 تخاس رود یزاسلیف زا ار یسوواک
 ملف ۱۲ هتف مهور ۰ ۳۵ لا رد

 لاس نیا لاخکت
 هک درک هض رع ار «هعرزم لملب»

 . دشهداد ش امن وکسم زد

 سم ۱۰ هحفص

 سس

 امشتس هراتس"س ۲۰۳ هرامش

 ات تسن هک دخ هداد شان

 و یمک
 لورتلبق ل

 رد اهملیف دهدیم ناثنار یغیک

 تسا نیریش یگدن زا دترابع هاگن كاب

 دیشروخ ۱
 هدشینادرگر اک نوجو یلیل - دنخردیع

 «ملف هرهز ون» و
 ۰ ردام

 ر> رام بایت

 هبوس یا رب شخرو ۳
 اهچ - نالرالزق - ناجرم -

 اخبیلز و فسوب - نالیخ متلط - یلعوط
 مادعاهب زورهدمه و

 باصب ۳۵ لاسلیما یاههقرج دنخردع

 .دنن ایم

 ! لاجنج لاس- ۳۹ لاس #
 هنحرعرلاود ملفانابد . ۰ لا رد

 دوس
 دو یجع

 تشاذگ شنابت هب یدنمورتآ تئیه رد !
 ملیفنیا .دون یژا ریش دمحا ملیف رادرسلیف

 تقادص نامهاب .دواسور یهیمز رد زاب

 ,قشع كي تیاکح . ینحم دیجم سم

 یلاهشک اشکاب هنبلا تشاد شوخ یماج رفهک
 دنکشاتو وکسم رد ملیف نیا .دادیع یور هک

 دمآ رد شامت 4 یسور نابزب وکا# و

 البد رد . تشاد تیففوم مه ناربا رد

 یریقو. نیهع ء:ایم.+ یسحد دیه هرز
 دنتشاد یزاب

 , ملف اناید رگیدیلیف

 خحرهات رتکد هک دون
 با رهسو متسد

 قیاسرهوخ - عیفر
 صقان یتشادرب ملیف نن بی ی 5  بتفد ۱ انس یر
 مع .دو یسود رقیه نیاژا یلادت" و

 دوب هدبرقآ یکحضع متسر ۲

 هبرماگ و تشاد یاهنشود ن

 تناوتسمن هجوچیه ملیف نیا ؛.. یلوسح

 و .متسر درادهگن ۲

 ,نادکاخ ۰ یرورسقشوم «تایتیچ
 تایر نیا .تنف ملسم هچفآ ...ویفدم

 یرورقتوم یمنی !ر ملیث ی ج خیف
 ارنآنایکیچاخ و .دنام هراک هیت هک تشاذگ

 رتخدشقنب مه ایفور دنداد هئارا !رناخراک یاهلیفذایم نسزا

 , تشاد یزابیحاح دشروخس ناجرم - تسا نیریش یگدنز

 شدزمانو رتخد هب ار شتورث .دیآيم دورسا ۳

 شایلاع یاهروک اب نادکاخ .درب نایاپ «

 اف یاهدوبن وا روضح رگا هک دش یعدم

 ۳ ین نیسح هکنانچمه دشیمن هنخاس
 لیدب ملیف ۰ تشاد یناعدا نینچ ملی

 3 تیم نخس ترخآ یایند زا هکیبا
 تخیگنا ربرایب لاجنج دونهدرک رد وصتا را

 ۱ عومم ششبامن اهناسرهش رتشیب رد یتح و
 ]  دساخربنآال تفلاخم هب_مالسا یاهلعدبدرگ

 .دومن یلوخ رایب شورف ملیف لاحنبا اب
 یرتهقولو هللاتزع قافتا هب ردص ماحرا

 « دیما هنزور» رد نیهش و تدحو [2

 دو یمیسخ درم تیاکح ملیف یهصف
 ۱ دو: فلاخم شرتخد جاودزا اب یتح هک
 گرم نیا . تنادن یتورف رسپ هکنآ لیلدب
 ترم هدرم تب ردص ماجرا درادیرک و ت

 قاقلاهب 6 دنبیم , بن حزرب رد و دونیم

 متهجب و درذگیم طارص لپ زا شرکوت
 »لسبیم ار ناراکهانگ اجنآ رد و دوربع

 نا»ا ار شوهموناب و روباک حار هلمج زا
 یاهملیقزا .دوهدش هدناجنک ملفرد هحصود

 زاتقوم ملیف رد و هدش هدروآ رد یرگید

 4۱۲ دون هدت

 1 لا ملاع زا یجاح , لاح ره
4 

 ۱ [ !قریغیم و دوشیم نابرهم یدرم . دنجیم
 ۱ [ تار هبجوتاب ملیف نبا مهج یاههحح

 ییرودراک و دو هدش تخادرببوخشتحاس

 ۱ توپسک ی وس زا ملیف ننا .دوناتعا لباقمه

 ۱  یسقاو ریدقت درومرنهو كانهرف تانبامت
 ۶ هیقاثیم یدهم رثا نیتخن ملیف . دیدرک
 1 زایکی وزج وا یوبدوتسا ادم« ۲ "و

 ۴۵ هحفص رد هینب

۲ 



 هحوت ین و قوذ
 زا یلاخ و

 ینامنیسکنهرف
 6 یمناحلابرس رد تاجلم

 و درادن یصخشم تبوه دراد

 . دنزیم هبملق یاهفرح

 «هاشند دلا وصان»

 رادعمد 6 یمتاح ۱

 وکفنشور دابژ |

 9 شنمرعاش
 ! تسا زاکین

 ماگ .اع نادس یه زا یرایسب

 ۵ نآ زا دعب ین و شن ثاب يارج

 دباش .دناهدش راگدنام یگتخا بلاق

 یسراع یته نا یعوب .دناهساوخ

 هسک تسا فسات یاج ردعچ و دهنب هیاخا

 تروصنیاهب نونکا یناربا لثم نیا قادصم
 دوش تیبثت

 یدح دوخ و یلوک دوخ
 !؟,یدسره در بجع

 هب اوتب «یقرب دارم» ,هنوگنیدب
 هک یناهمالک هیکت لثع «هدبدپ كاب ناوع

 تیم دم مدرم نایم هاگدنچ زاره اهرتشیب
 ؛دو وسپدار هدهن نیفلت عفوسنآ ءاگ

 نایم رد .(هلادسا اباب نکلو : لار

 عامتجا نیا رد تسا یعیط و دمآ مدرم

 نوچ مس درادن یلادنچ تیلوعتم هک هتسب

 یا رب یفلحت هطعقت - دشاب هتشاد .دناوتیمن

 بزولب یتفو .دیناپ مهربد و دخ اههچب نهذ

 دنهنهک هدنتخاد یقربدارم حرط هک یلاه
 باپما یکیتسالپ یاهنیشام و داتفا رود و

 هدخ هتخاس «یقربدارم» لدم زا هک یزاب
 هب تبون .دخ هتخبر رود و هتکش «دوب
 دیسر لایرس نیا زا یاهزات هییک «روهل
 هب یلاهتوافت و اهتهاش اب «ینغاک مدآ و

 .دمآ رد شیابت

 اسهنن دیاش و نسح .رابنیا اما

 «ففرگ رارق تلغغ دروم یقریدارم نح
 ددص رد هدننک هیهت و هدسبو نوچ هدوب
 یعطم لیالد :ددروآ رد شابس و نتفاب

 هنا رکتشور یاهمرف و یفطاع یاهدومن و
 راز لاح و دندو «یقریدارع» طخ رد

 .دوب اهیزا ورپدلب «لایرس
 زا هک ینهالب اب یقربدارم رگا

 رادهدنخ یتسارور عرف

 اههجب

 ی را هجبتن

 تسناوتیع «دشیم

 ربا رب رد اهدچب رابنیا هدنادنخب ار

 ار وا نوچ دندنامتوهم «ینغاکم دآ»

 نآهسب رگا  اهرتگررزب و .دندیمهفیمن
 .اندشيم یبصع س دتشاد یهجوت

 ثحب دروم لابرس نیا ۰ اههامیارب

 ینویزیولت یاهدیا ریرد یتح ؛دوب وگتفگ و

 نوچ » دنتشاد نآ حیرشت و عافد رد یعس
 یور یجرخ و هدخ هتفرگ یلوب لاحرهب
 :هدنک هیهت و دول هدناب نوبزیولتتن

 نیشام یولج هک دوبل یگنرز نآ یاراد

 تیم رگا :دیوگن و .دیا وخن « راک حاص»

 نم یور زا دیاب «مهدبیپ لوب یهاوخ
 هدزاود هدو ینامیم وت تقونآ «یوشب در
 هس !؟,مییتب هچب

 اردوخ تساوخیم «یلغاک مئآ»

 یمدآ ناونعب ؛دنک هیجوت هدیدپ كي ناوعب
 هداس و یلدکاپ هک ,صاخ یتخرساب ,صاخ
 .تسوا یماکا لیلد شایتاتسور یحول

 شک ترور هوا تشونرس رد
 - یم قلخ یکیرات هطفن دباب «كيتاما رد
 كبزا پواتهب هک دوب «هیلاع» نآ و دخ

 رو ف و یربثا دوجوم ات یکاخ دوجو

 تیصخش نیا و دادیم لکش رسیغت «تیاده
 یاهمنآ ندش هاسنا اب و حیرت هداب

 :هناوید همین ؛یئرما و یئرم لوفعلا رحم
 ثداوحو زیمآررا رسا رنویلبم یوناب ؛یلگسج
 زا .زره هخان لثم هک ,يسک و یدج

 هیضف نطب رد و دندئوریم راک و هنوگ
 بشیامن تدع هفاما و ندمآ شک رطاخب -

 هک

 هدسایل دوجو زورما ان نآ زا رتفح

 ات یاهزیع ۱ «دندشیم هداد تلاخد

 عفومریغ رد شهآ و زوسرپ ناباپ و تسا
 رد یفرگش تردق اب - راطخا رابجاب و

 ه ورب بس یرسیگنا ته و یزامننخ
 یارسپ نسیا و دروآ مهب ار عوصوم
 و تحب چیه !ر یلابرس هک دوب لوا راب

 یروصن زوه «دهد تاج تسناوتیمن صحف
 «توب ربولت هدننک اشامت هکتبا رث ددامیسم یقاب

 اشاسن یرایشوه و نهد روصح اب ار ملیف
 بنک یم

 تحس نیاهب هراشآ مورل اجیارد
 لا تسیب دودح «نونکا هک دبآیم شیب

 تارا یشیامن یاهراک هعرعرد هک تسا

 رد هک یمه سکره و تسوگتفگ دروم

 ثاب هلارا رد تسا هنشاد یششوک دراد نآ

 یاهظحل رگا لا تس و :بوخ راک

 نداد لکش یار «یعامتجا نامز رد «دشاب

 لقادح و دعریم رظنن یفاک «داهن» كيب

 و تهاش ۰ دشابنصخشم یلاهن لکش رگا
 س افک : تسا مولعع هلاس تسل نیا رد طخ

 لاود یکیاب هحرع نیا رد یناسک هکنا

 ادیب یصخشع لکش رثا ون یکی و راک
 رناوجب طوم صخشم لکش نیا و دندرک
 لابقتسامدع ای لابفا و اههراوتتج قیفوت و
 ننا راک تیفیک یسررب .دون مه یموخ

 تسا یشیامن یاهراک یعقاو خیرات «مدرع

 رد اهنآ نایم زا یناک رتمک افداصت و

 ..لیف هک اهنآ اما دناهدرک راک نو ریولت

 باتسس .دتحاسم تون بول یاب یدب یاه

 ردق هن اهنآ ۰ دندوبن یتیندب ناراک

 دامن من 4ربت لیلد ناشدوخ یارب یفاک
 رب وصت لیاف «دمآیمن ربوصتهبهک یلباللد؛دنتشاد

 و تی نی هک اجتآ زا اب دون ندرک

 یاهلصافلمع ماجنا هلحرع ان نآ زا یوگسنگ

 زا ,یرایب یارب و ابلاغ هک دراد دوجو
 هک اجنآ زا و تسا روبع لیافربغ مدرع

 رترب نم ابو یمدآ لآهدبا رد بلغا هدصق
 اب ههجاوم رد لمع و دنکیعم یگدنز وا
 «نع» فولوا و فالآ رکشب یگدنز طبارش

 لئاسو هیهت «یزور و قرر هیه «تسا
 زورره بالضاف هاچ لثم هک یگدنز یدام

 یارب :مان هسیهت ودباثگیم ناهد رتشیب

 یما رب نیبم : یهتشون

 ی و ابوج دوح نط رد هک اهیگدنز نا
 ؛ یراسلف تی یصخشم یالاو فده

 یکن و اههناونتپ نیرتیمجرطاخ زا یکی
 تسوهایهاب ایهار نرتلوصح لئاف را

 و یدام هناوشپ نیا
 راک «هاگ «یعادنجا تیلاعف یادصورس
 یاهراک زا یاهشررد هک تسا یدا رفا هدنک

 یوجسجرد و هدرک ننغ ساصحا یرنه

 دن رتدل رجن رپ و رتمدن ر یاهنیعر

 رم هسخر

 بس یتسدطسح كياب یاهنسیو

 بحاص هک «یتیهارا ردان» دنا «؛نغور

 رورما تاستا هیمر رد یدافتعا و كنهرف

 یزاسلایرس زا رس ناهگا .تسا هدوب اه
 .تسا هدروآ توری «نویزیولت یارب

 ,رماتیعقا و رد هدود تودب شتآ»
 رد هک تسا درعب رصحس هتخاسكتت كب

 یسبناب :یگداوناخ «یعامتجا ؛یاهملیف هدر

 دریگیم رارق تساک كي یتنس
 ستلت زا هنسدنآ ءزچ «لایرس نیا

 رابره و راپون یارب رگا هک تساههتخاس
 مال «دمآیمن رد شیامنب ینالوط یتدیب
 و لایرس هکنبا ات دشاب هتشاذگاو هک دوب

 دیآ مث شان شاهدنزاس هزات یاهملیف دیاث

 عقاو یسررب و تبحص دروم اجکی تقونآ و
 دوش

 یهک هب «یمیها ربا» راک هتناس اما

 نآ و دوریم «ارحص یادص» زا رترود
 و قتعصم كي ناوعهب وا هک تسناعز

 یفرش یاهتتد و اهناتسهوک هب ؛تسیفا رگو مد
 وچتسج ریاثع و تالپا رد و دوریم ناربا
 روطنآسا راهنآ لصاح و دهنیم ماجنا یلاه
 هن یلاهباتکرد - تسوا راک دنور هک
 شرازگ و رعش مین و هصقمن و هحف تروح
 بیم پاچب «كيفارگو مد شرازگ و هداس
 یاوه و لاح زا «ارحص یادص» «دناسر

 ,ملیف و دبآیم دوجوب راذگو تشگ نیا
 ار یشکلد و یوق ناساد «هللس لک رد

 مدرع یگدنز زا ماهلاد نادرگر اک دوخ هک

 ناوارف داقعا نآه و هتشون نیتنارحم
 ,دنک یم هل :هتشاد مه

 تكيزا یرادرب ریوصت«ا رحص یادص»
 زا یلاخ و ارحص رد تسا یگنخاس یگدنز
 تسسل یتخ ؛یزاسلیف تایصوصخ مامت

 .یلامتیس رثا نیرتفیعح
 ۳ هحنص رد هیئب

 و ورک تب ۶ حول حج

 3 3 ده ممچم . یک مچ مصع



 رفع ۷
 هف راعبم

 ات
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 یاه
 امن ؛ینادرگ

 ۴ » ملیف و

 ناسا
 ۰ هک ۰

 تو ام یا
 هب رخاوا نپ

 

 ید

 ار نامتحص رگا منکیم رکق8

 ینیصخش و" «ناحیسابای» یناتتا یاصف زا

 عورشنبدو هداد هلا را هدلاخ» ملیف رد هک

 نیا هک تهجنآ زا .دشاب رتیساع مینک

 یاهفرح یمدنروآ دبدپ دوخ نامز رد ملش
 یتحاهنآ ندینش منکیم رکف هک هدو یدابر
 هتئاد یگزا امش نابز زا اهلاس زاسپ
 ابش را تا رته یلبخ اتم «دئاب

 هک یشبامن تافالتخا و یصخخ یاهت وات

 تسم هدو دوحوب ملش ات هحق ییلاع

 دیک

 همین دینامرفیم ام "یلاو

 سمالماک عوضوم و ثحیع ود یصعب ملی

  همق هکنیا لی گیدکی

 هکیلاح وشیم هدنا وخ هتشوم ملا

 زا یدایز هالدعت دوشیم ملیههب لدص ینهو

 هک دیآیم دوجوب یر طبا وض و لماوغ

 هجیتترد تساهنآ زا یکی مه هسق مقاورد

 هگ هدوب نیار مسر ایند مات رد هتیمه

 دیایمرد ملیف كپ تروسب همق تب یهو

 ۱ ار دوخ یاهمق تایسوصخ زا یدادم
 رکید تایصوسخ یرانقم و مداد تس ِح و

 هک یناتساد هیات تسرد دروآیم تسدب

 ملاسنوچ ددرکيم همانشیابناب لدیم یتح

 نم *دتواقتم راک زازب؛ و
 كار لثم همق ماد

 لامشم اهراب

 یتامت اس هک تسا

 دیزاب هبجم كي یشقن نيا زا دیهاوحب

 راز! یهیلک اما دشاپ یکی لنم تسا نکمسم

 رد :دوب دهاوخ توافتم راک حلاسم و

 ۱ هک ژب كي یزاس هرایود نیارد هجیتن
 ءاوخ دنآیمرب یرگید تلاحب تلاح اپ

 ایاج نیبام نیا رد اهزیچ یليخ ءا وات

 زیگناربشارتعا تسا نکمم یتح هکدنوشیم
 با ریوصت زا ریغ مالک نوچ شاپ مه

 لس تکرح زا ریغ كيتامارد تکرح و
 نامز و هسف

 تسا

 شرمهرد دیاین هللس نیا یصی

 هک دش هدید بلغا نوچ ددرگ عقاو هابنثا

 فورصم یهاننپامن یور زا اسم ,یتح
 نادرکر اک «رتراس»«یانوئلآ ناریک هشوک »

 هک هتخاس یملیف «اکیس» نوچمه یگرزب
 یب هتفرگرارق «رتراسهدوخ ضارتعا تروم
 ننماتخم حلاصم هک ت شاه رطن رد یاب

 بت ۱۳ هحفص

 ؟ییروص رد .مهد ناثن

 مقاورد «دیدوبن بلطم نیا رگ هتع هدنسیون

 راکو نادرگ راک راک نوچ منک هفاضا دی
 حیهردتسا تواعتم الامک رله ود هدنسیون

 رد هچ او املیس یهنیمز رد هچ اید یاحک
 كي راک نادرگراک كي

 درگ راک ؛دیدومرف هلطحالع ؛تسیا

 كيرد هریگيم هدنیون زا ار یلک

 لمع رتات یهیع

 ۵ هدنب ون

 لطحخ يا

 یو یهمق رکف و تکرح ابی اک یاتف

 تسا قثاوم
۳ 

 ی رخیرت

۳ 

 زسیچ و دوریم نآ لایندب
 ینعب دزامیم

 دشابیمن (نامر وتف) ثاپ یءهدن

 نادرگ راک عقاورد

 هک تسایزیچ رتاتكي اپ ملیف كي هکلب

 م,ض بوخدیولیم هد ول های .دزاسیم

 و دنکیم باختنا ایز ار مالک دیولیم

 هدرک فیصو كنتق ار اهم نینچه

 :وشیسم ملیفهب لدیه رثا نسیا یتقو اما
 یبدا شزرا هدش هظحالم تاقوا زا یراپب

 اب هداد تسدژا ار دوخ یعقاو شژرا ینمپ
 ,ناگدنیونلرزب راثآ هپانم تسرد یکعلاب

 نایرسج رد هک هلئس نیا 8

 و «یدابآتلود» نیب هک ییاهراغتالتخا
 یوحنب امش و دوب هدمآ دوجوب "ییایمیک »
 تیم دادنلق رصقم و لوئس ار «یلاییک »

 ادراد تحص هزادنا هچ ا دیدرک
 منکیمت تواتق اجنیاهدنپ :یلاو

 منک ميرگپ محاوخیم مقاو رد محدیم رظن هکلب

 امثس هرات ب ۳۰۴ هرامخ

 «تسا ییاهرظنفالتخا زورب ناکما ی

 هصقیاهتوافت روم ردهک لاح 8

 یاهراننفالتخا یانبم مينکیم تیحس ملفا
 یامهمنآ ناونعب هک نادرگر اک و هدنبوت
 دروم نیارد ميربيم ما اهنآ زا یعون

 دوخ ه< یتصخشب یدودح ات یوم

 دبدوب هداد هئارا «لاخ» ماسف رد ۳

 رد اهرظنفالتخا رتشین هنبلا .ددرگی مرب
 ردار لوا شقن هک دوب «ناحساباب» درو

 كيهب لدیم ایرقت و درکی ع یزاب ملیف نیا

 یمدیفعب ابآ دوب هدن ی هبتاح اتسن مدآ
 یرگید تافالتخا هلئس نیا زا رلنف رح اش
 دو دوجوب مه

 میرکی دیاپ هنیمز نیا رد ؛یلاو
 «یدابآتلود» هک ار «یناحسایاپ» نم

 زا نم یژاب هکلب مدرکن

 زا ویرانس ناونمپ هک دوب یاهتشو یوز

 منادیمن رگید مدرک تشفایرد «یئایمیک»
 طقف نم هس ای دوب كي یهچرد ناحیساب۲

 رد «یناحیساپاب» مدرک یژاپ «ناحساپاب»

 شرسپ هعجاف نآ تساییم هک یاسق دح

 یحلار همجاف نیا مدرک شوک نمددمآیم
 دح رد هصبلا میام یژاس هرابود و

 یزاب هوب هتشون

 داوخ نم زا نادرت ر ۱ نادرک راک
 ک دیک ات ار هلئلم ن

 .تسا مه

 ۵ تخادر یود زا
 دون ییعجن «ناحبس ایاب»

 یک ار یاهعجاف نآ مامت راتآ

 اراجنلا و اهداضت یهیلک یهوالب
 او پیت رظن هطعتن زا اهنامنا_نیبام

 همالخ و دوب دوجوم یعایتجا

 هام مدآ نیا یمرهچ رد ار اهبنحارات
 رز تروص «ناحساباب# .مسنک

 ۳م یئدنز نآ رد هک دوب یعامتجا
 ۱6م تروض رد متساوخیم دومنیم سن
 . حیضوت مدآ نیا تیصخناب عجار
 1 ؟دیهدن

 هک هچ

 لا طوطخ ناتدوخ امت :یلاو
 راد ِ « دید رک صخشم او ءرهچ ش

 هک ییاهنانا یهیه نامه مه

 اب دنعاب یزیچره ریکیب و نارکن

 وب ءدش قلخ هک یاهسق ریس طحرد
 ۷ منکیم رکف نم و درک ار درخ
 ایمیک» دیتشاد امش هک یعیسوت و
  لیلدپ هدوب قفوم هرهچ نیا نتخاس
 بوچراهچ هک ار یلک تایسرصخ
 هک هچنآ اپ و دیامدید تخاسیم !ر
 «ناحیسابا9» هتشادنیدوبمک شفنسا

 هم تشادن یاهدیچیپ و یرمب داب
 ندیسر رکیزاب ثاب ناونعب نم یار
 ۶ ییاتسور مدآ كي یتعذ كنه

 او «ناحیسابای» نم ینمی دوب مهم دایر

 2۶ هتبلا مدیدیمن هسق تکرح دمب رد
 دک تبسم زین «ییایمیک» اب هنیمز

 ءارجا و گفت ژرط نیا اپ یدودح ات زین
 ساپاپ» هکنآ لیلدب دوب قفاوم نم

 ام امتیس نارکا یوررب » هجنآ زچ
 هاوتیم قاورد هک تسا یاهرهج میدرک
 ۶ و اهتنوشخ و اهیریگرد نآ مامت
 ناونعب شانارتعا ماعت اب و

 طا تایموصخ و دشاب «كيببت»
 رخ مامت اپ یتح دشاپ هنشاد "ر

 3[ دیدرک هدهاتم ,تشاد همق رد هک
 رپ عقاو رد دوش میلت و دنینب هک
 هزیتس نآ دروم رد ,«ناحپساباب»

 اخردپ زا یثرا ,یهاوختلادع
 ا تیصخش زا اش تخاش

 کنادربریوصت و یربهر رد«یناسیک »

 چ ۷ شرگید یاهملیف یلک رولمب و ملیف
 1 ؟تسا یدودح

 » اب یکدوک زا نم :یلاو
 زا «متخاشیم ؟ر وا و میوب اشآ
 و + اهیرک سخت و اهیرگشاخرپماگنه
 مبارب شدن دوخ یکنلم ناتسود

 اونب ار «ییایمیک» هثیمه نم و دوب
 تسود ميدوب مه اپ هک یلحم
 نیارب رارق و ثشنک نامز هکنيا
 یر شیارب رگیز» كي ناونعب نم
 ب نم یارب هک ميوکيم هنابیمس

 کراکب عورش یتقو و دوب دنیاثوخ
 «یایمیک» مدرک هدهام

 هعیط 1

 یا



 و و!هب وح دناوتیم یتحار

 یهفالع و هجوت هچنآ و دیدن رادکاو

 هب و پوخ تپریدم و یربهر درک دیدنع

 سپ یم و دون یو راثرس تیقالخ سوسخ

 رشقن رطاخبهت كاخ ملیف ز

 بزاک زا یرایب هکتسا یزیچ نامه نیا
 یهصق نم یتقو الثم دننآ دقاف ام نانادرگ

 «ییایمیک» یهدش هداد هئارا راک نیرخآ

 هدمآ ناجیههب اقیقح مدرکیم هملاطع ار

 *مدوپ

 یاصق ناسه نانروفنم ابآ 8

 ؟تسا (یناهارف دارهیز

 - دازهن) راک نم هتبلا :یلاو

 فالتخا طقاو یلو .ماهدناوخ ار (یناعارق
 (یناهارفدازهب) راک میوگب دیاب ینعی دئراد
 هکنیا لثتسرد .دون شی یاهبامتس

 دتنک یم فیرحت ابش یارب طقف ار یامژون
 رب هوالع و مدرک هملطم ار ویراس نم

 هشتم یوزر «یناعارق» راک یهدهاتم

 ارتآ «ییایمیک » مفاو رد ميانثیم ارنآ
 ندرک ی اخ و زاریا تهج دادرارق یاهیامتس

 ضرع ار «كنس رفس»# نامه .ددعتم لئام

 مدرک هصلاطم ارنآ یتقو اعقاو نم منکیم
 ردافق هجنانج مداد داهشیب «یایمیک» هب

 رول تسین نآ یور زا یملیف نتخاسپ

 تردق ینعب .دزادرپ نآ راتتاهب ملت

 دابز یایخ ههسصق دوخ هتشون یراذگ رفت

 تسا تفرشیپ و دنر كي نيا عقاورد .تسا
 «یپاهیث یمیک+» هدنپآ رد مراودپما نم و

 هنحاثش ,فلکد ته مهرکا و دنوش !دیپ

 نیعرد هک دنتسه اهنیمه هکنآ لیلدب دنوخ

 یاهلوصاو ادا زا ادج امنیس كينکتنتخانش
 ظفسح ار دوخ یراک تلاسا هنارکفشور
 یگدنزهب تبث هکنیارب هوالع یلعپ دننکیم

 راک ریثان و هثیر دنراد یرتقیع تخانش

 دنتتسه ییاهمدآ .تسا رتشیب مدرم رد اهنآ
 لثم حالطساب هک هدروخن هتحتهب یریت هک

 دشر لب تخرد كابلشم دنوشزس یچراق

 رد و دنوش روراپ هاب شرع رد دپامت

 تسین وخناد رگ زاک اهنت هن یئایمیک

 ر یلنفاحادخ لزغ

 كب زا «ییایک» یاهبلیف 8

 تسوصحنا ودنرادروخ ربصاخ تیصوصخ

 ۱ دنناوخپ )

 دوخندو نشخ صاخ تسصوصخ نیا لیلد

 رظنب دراد یرگید تلع اب تسا «ییاپمیک»

 ؟ امش

 اس تنا یاهلئس مهنیا ؛یلاو
 نسینچ نادرگراک ثكب راکرف تا هکنم
 تنوشخنیا اما دینک هدهاشه ار یتیصوصخ

 ادن موزل ادیا یمب .تی یناذ تنولخ

 مدآ یراک نینچ یهلارا یاب هدنب هک

 سکع یدودح ۷ تنونخ نيا مشاب یتشخ
 لمعلاسکع كي تروسب الثع تسا لیعلا

 رتشب «ییایمیک» یاهملیف یاهمدآ .یضرعت
 نا وعهب هن نوناق دن ۰نتخ ات دنوناق دن

 دتمه یزیچنآ دش هکلب .فراعتم موهفم

 ندوپدش تلع نیمه .تسا فراعتم هک

 ندیگنج رد ء درا
 ب ءارمح مجاهت یرادقم
 مرال تنوشخ یرادقم

 تنوشخنیا سپ
 تی ام هک یامتیسس ثایسالک موهفم نآهب

 یایهملی ر
 عقاورد اهمزیگنا تخانش تلعب «ییایمیک»

 بوجم ضارتعا یعون ار اهنآ مواوتیم

 ام .دشاب دناوتیمن میساش

 یاهسلف رد تنوئنح يسلو
 رازاد صن اب بساتتم یدولحات «ینایمسک »

 تنوشخ ریاح لاح رد هکنآ لیلدد ته مه

 هب ار ره نآ دوش یراج یرنه ره رد
 .دناثکی م تراجت یون

 ميوکبمهاوخیم اجنیا رد نم "یلاو
 رد ار تیمهسخ نیا «یلایمیک» یتقو
 لوصم تنوشخزونه هلد هئارا «رصیق» . ملیف

 عضطاخب نیاربا دش دمزآ زاسپ و .دوبن

 اد یئاهبریگر د «ریسگنت» نتخاسرد«یردان و#

 .دوبن قفوم ملیف رطاخ
 . تسین یلک و قیمع ؛ امنیس زا نم تخانش ۴

 یبوجب اد یئوجرهم یامنیس هن *
 !..از یثایمیک یامنیس هن . مسانشیم

 حمحزا . رتائت یهزات تکر ح +

 تعدیارتنوشخ «یلایمیک » هک دیشاب هتشاد 1 کف هک

 «لزغ»ملیف «یییمیک » الثم یتح ای تناذگ
 یکی و دوب هناعلاقوق نم یهدیقپ تخاد |
 تساس یهتخانشان یاهناتساد و اههصق زا

 نیا نم دش دهاوخ فک اهدعب هک مکح

 درک مهاوخ !

 تاوخخدنادیم هک روطناه

 «ییایمیک »هک دراد یقمع و یرهاظ یور ود

 دوح یاهبلف متفه اب یناباپ یهلحرم رد
 دباب هک درک ادیب تسد روافب نناهب

 هکننا امک دریگب رظنرد ار یقمع تنوثخ

 یرماظ یاهتنوئخ هک میدبد لزغ ملبف رد

 ینورد یاهتنوشخ هب لدبم ملیف یاهتصخت
 هب رجع اهننوشح نلا زل یشانراجفنا و دخ

 یگدنز زا یلیثمت هک دش ینز ندش هتشک

 هرخالاب هک ميوگل مهاوخیم نم دون
 ابآ دسر یقمع تئوئخ نیاهب «ییایمیک

 ؟تسا نسه ریه امش رطن
 تن ۹یماتمیک» خر نا «یلاو

 نم یارب شیاهراکیهلیمز رد تلع نیمهب

 دنکيمن زارکت از شدوخ تسا یاهدنز میآ
 الثم تسا دوخ ندرکلیمکت دد رد هکلپ

 ینامرهقتروس نآهب شاهدنهآیهمق رد امش

 تسا«ثانس» اپ هصق ناءرهق دید دیه اوحت

 شهج و لعاکت كي نم رظنپ نیا مهزاب و
 «ییایمیک »مدقتعم تلعنیمهب دشرككيات تسا
 میدز دم هک ار لزغ ملیف دوش دینات دیاب

 (یایمیک) تسا ناننا كي دشر رب لیلد
 درب یاهدلیف یتح تخان مود رصیق
 ددم رد ات .دهدیم برف ار نانادرگراک

 یلیخ «یبایمیک» اما .دنیآرپ اهنآ رارکت
 بیمرگید طیحم و اتف كي لخاد تحار

 *تسا بوخ یلیخ نبا و دوش
 یلعن هچ امش رضاح لاح رد

 ٩ دینکیم افیا «ییایمسک » دینج ملیف رد

 اما منادیمن زونح شنمار :یلاو

 ۱ ... هدش زاغآ اهروتامآ

 ینارگنیئقن هلوگچیه نتشادن یتحنم یارب
 تسیمها ریاح هچنآ هکلب دیامنیمن داجیا

 راک كي رت ندوب لدمح و ندرک دییاتتسا
 «ییایمیک » هنامیمسو اتقیفحنم تسا یرنه
 درومرد هک یاینارگن و مراد تسود ار
 «لزضش» ملیف هب عجار مراد شدیدج ملیف
 تاسانمزا هتشذگ ام نیب نوچ ماهتشاد مه
 یراتفرو یمطاع تابسانم یدودح ۷ یراک
 نییموپاختنا رد یتح را .دراد دوجو زی
 هشیمه نم طتف .درکیم تبحس نم اب اهاج

 تایصوصخ نيا اب ییاهنانا مراد وژرآ
 هیشرب ار هصرع دنناو :یماریز دنوش قفوم

 ۰ تسرد یهار نیا و دنیامن ثانتت اهدنمره

 یناناره منکيم رکفنم .تسا یرته راکرد
 یدودحات دیاب درادژیخرود یمک هب جایتحا
 1 فقک ار دوخ اددجم ات ددرگرب شدوعهب

 نیا دنک عورش هرابود و هسادشب و هدرک

  منکیم رکف یژاس هراپود و ندیتک یمن

  یهرود نیا دش# مال یدنمرنه ره یبرب
 ۱ هک تا هقشاکم یهرود هکلب تسیت ترط
 ۱ .هدنام شوماع تساهلاس «ییایمیک»

«۶ 

 نت تو

 + «ینایبیک » یاتیس لباقم رد 8

 كاپنا وئعب ار «یلوج رهم» یاهنیس ميلاوتیم
 هکنبالپلدب میرب ما هناهاوخددجت یاینیس
 هتخاس « رصیق» ملف زا لبق «واگ» ملف

 هداد شیامن رگیدکب قافتاهب اما دوب هدش
 مچو مخ و م و ریزلب امش نوچ دنوخیم
 !رفآیناوتیمایآ دیراد يرتشبب يلاتنآ ملیف
 للحت «ینامیک» یاهنیس اب هباقم رد
 ؟میلامن

 دیهاوخننم زاار هیاقمنیا :یلاو
 .ار«یئوجرهم» یاملیس هن نم هکنيا لیلدب
 ۱«یبایمیک » یامنیس هن و ؛مساشیم یبوخب
 ددسح رد «یئوچرهم»هپ تسن نم تخانخ
 یتمب میدرک راک مهاب هک تسا یملیف
 ۱ ماهدید ار شیدمب یاهملیف .«واک»

 یاهدع یاغتاهپ نم هنیلا متتنادد تکرش اهلآ

 ینادرکراک نویزیولت رد ار .«واک» ملیف
 ناهرسکزاک ناونعب «یوچرهب» و مدرک
 ز ات و دیشک یرایب تبحز املیس
  هجويیه نم .دوب یقفوم مایف مه

 :متسفاهنآ یاههاگدپد ینح یهیاتسب
 اک هاگدبید ود یاراد هکنیا نیعرد



 تب ۱ هحتس

 سسصن یریگمشچ دوک ر هکیلاح رد

 و ؛ تسا هدیدرگ یرادرصلق یاهویدونسا

 را راسلف و ناگ دن هیهت زا قراس یادس

 تسا هد دشا یراسلف دوج وم دو بس

 اها ری تجار برج ییاب تالخ

 اقراب ۰ یامس رد یاب ییابهثب

 هب ینا ربا قریب یاس لد رد یيدیم

 اسلیفزایهو رگ رگندراب و درو وج 4

 یلاهبلف یتخاس راکن تسد یرسگ ی یشالنان

 دان ! را هدو اف زاهک .دن وئس

 نشین یراک ساوسو راینبا یهس
 تمورگ تسا یکعم هکاجنآ ات , تساودن

 یفاصا حراخع ! دنکیم یعع هدنراب یاه

 ار اپ مه اهیضعل و دنیانن یریگ ولح ملش

 هب تسد ینواعن تروص و دناهدایب نا رف

 من, رخآ ملیف هک .دناهدخ ملیف ستخاس را

 تساهنآ زا یکب «یمخز بش# ماس

 هدشعورش هام دادرع لوا , ملیف یا هی
 یولج نآ رخآ یاههحس نونکامهاگ تسا

 دیلا وخیم ریز رد هک هچنآ .تسا نرود

 یطرد ملبفننا هتحص تنب هدرشف شرا رگ
 .دشالیم ریحا یاهو

 هزاب هب رج ك

 هک یتحاش اب «رافص » هزان ملبف

 تواعس هار » منراد و یسلف یایهلیف را

 شنا رگیزابیل ینح . دراد ی هناگادج و

 زا دهن زافص ..دناهق رک رییعتی اک رو مه

 امتش هرات ت ۲۰۳ هرامش

 ۱۲۱ ی را

 اترسهش :ینامراداررهع

 سرود یولج ار شاهزان ملیف نام و
 - مسن میقت نا مهره ۵ و تساوحد رو

 ۱ دو
 یالحعت یلسح یلضت یعقن ره

 مد کس رکف ی تسنا زا رنساسح و

 ی در ةاتشم ارم وا ی«الصاف» ملیف
 دوح+ ااح سن و راسا ملص كف

 یتعب یلح ماهزانملیف یارب د ِ

 ءا س لق لاشچ هکنا سوعخ ِ

 نا ربا یامی راز هتفثآ رد رابنیتح
 ههسم عاههتب مه كاس هه هکسعف و لا و

 یاب دا ور و س دندرب

 - زور

 > یطیا رخ ره رد ار دازت

 ناز
 یینواعت تروصت

 ملیف نتخاسب
 دز اهتخاد رپ

 ۳تا یرگیزان وا ارب تشاد میهاوح

 اقتیارن یتصرف ناربا یاس ردروه
 دراوئما نم و هنفاس دوخ دادعسا
 زلیاک ار وا هرهچ ینعن یاهیلف .دایرح
 9 دز یاههرهچ درون رد .مراب صحس

 سم رپ دصف هاگچبه نم هک میوگن بان مم

 ۱رهچ اب "ر رگاثامن ندرلوگ و یرادر

 و اعامت هنافمانم هک یسکس و روهنم یاه

 ۱ سی و ماهتنلادن دکس یسج /

 خور و هار هک یون بولت یاهد رهچ

 ,ماوترک هداتسا دنراد هناگ ادح

 ِض هراثا راتح هک رولطابه
 تم هرات یاههرپچ دنمزاب لا ربا یاس 1

 92 دباب ممه یهمس كي نتثاد یار و

 دشاب زاب هزال یاهدادعتسا شناس یار

 اخ ءلیف نوکاره هک _رانش

 ملف یاضف هرابرد ؛دراد شاس هنابآ !

 .دراد یلاج یاهفرح شاد,
 قالخ رب ملیف نا

 کرتکاخ و وهایه :بادرمب رد دینروح

 هن .دننکس لاند "ر .دحاو طح ثاب هک

 هام یراجت و ملا یاس تسه لاو
 نآهب ام هعباج هک یلامس .دونس

 5 نم شال و یهس مامت یهتنم .تسا
 ۱و اندوخ .مورن زرهب هار نیا رد «
 اس هملمف هیهت و امیس هک .دینادیع

 ورتبا زا .دراد يگتسد نآ میقتم

 یاهسساب افب و ماود یار مسه
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 - داژنهب زورهب و یلیقع یضترم *
 دناهداد لیکشت ار ملیف هزات میت

 دنک هبرجت !ر یرهش یگدنز ات هدمآ نارهن

 هن نا رهت رد ا هدمآ لامش زا یرگید و

 ودنیا داضت . دناوخب ن سرد و دوربهاگشناد
 مسلیف یلصا مت یگدنز ود ییا و هیحور
 عیاقو اب دروخرب رد هک دهدع لیکشت "ر

 هبرجت یگدنز رد ار یاهرانیخر یرهغ
 یگزات و تعادب زا ملیف هژوس .دنکس

 ماهدرک یه نم و تسا رادروخ رب یماح

 میامن مسرت ار یعقاو یگدنز كي ات

 5 كاپهک «رافص م » یاهفرح زا سپ

 ها مه :دهدیم تسدب ار ملیفیاضف ر سم

 میوشیم یرادربملیف هنحع یهار وا

 تسا ربخ هچ هاگدورف رد

 دانآ رهم هاگدورف یللملانی نلاب

 تسا تیسج زا ولمم ؛ بش هد تعاب رد

 و دناهتس ار اهنادمچ رفس یارب یهورگ

 یاههدرک رفس تثگ زاب راظتنا رگید یهورگ

 هک یتیحعج تارازه نایعرد ..ته دوخ

 هدنزا- دورگ «دناهدمآ مه درگ نلام رد

 دروم یاههحص میل لوفتم «یمخز بش»
 دوش عورش یرادربپلیف ۱ :دنتسهرظن
 یارب نلاسرون هک تسا نیا رد راک لاکشا
 دنا تهج سه .تسین یفاک یرادرسلیف

 درک شور فلتخم یاهتهجردرونکز و رباچ
 هک دوتیع + اجنا لاکشا

 هچوتم تصمج دش نشور اهروتکژرپ یتفو
 ابا .دوشیم لکشم راک و .دننوشیم سرود

 زا ینعن ۱ ع

 رارق هحص نیا رد .تسی یزیرگ هار

 زهب زورهب رالفتناب تیعبج
 اب و ناساره و

 ود و دناهنحاش ار ناگشیبرنه

 يا زن راک . دن زیم هقلح اهنآ

 تفعیخ

 داشفایم یوم

 دا رفا و نیرومام

 ال هْسم

 هدامآدا رقا همه نادرگر اک روتسدپ

 اهر .دن وتیم رط دروب هحص یرادرسل

 رادرسلیف ی تب ناطلس» هک ملیق یرواجم

 و «لارفهاع یردا ریمل «هشرم»
 سم و

 تس رد دونی بوم وارخآ یاهراک
 رارف نییرود تشپ ملیف نیا رادربلف
 شور اهروتک ژرپ هظحل كب رد .تسا هنفرگ

 ووشیم رو رد قرغ هاگدورف نلاسو دوشیم
 بخ هچ هک دناهدنام حاو و حاو و حاع تسح

 ننلاب یاهتا تسشف رد سرو رد سنرون «تسا
 هتف رگ «هلت» اب اههحص و هدخ هتشاذگ راک

 كاشا هکبلاح

 رد .دن وئیم دوخ

 رد دازرهش و ناع ۲ ,دوئسم

 یزاب لوعتم دنراد مثجا

 او باشت اب داره زورهپ عفوب سه

 نآود ناود دنینیم ار اهئآ یتفوو دوشیم
 دا رت هلفحل كي .دبآیم اهنآ یوب

 رد هک یمدرم .ثاشف و فطل قثع ثب

 هشلح اههلیب ره رود مک مک ده نلاس

 یار .دوشیم ففوتم راک زاب و دنزيم

 رستثرد یاههحص نتفرگ و راک همادا

 نلاس ر
 .دننکر اک تسا تیعمج زا یلاخ هک رواجم
 نتفرگ دو زیگنا رب هجون هک یسلاج هتکن

 ناگدننک هقردب و نیرفاس زا دنتسم ملیف
 ار یصاخ و هاتوک هژوس مادک ره هک دون

 .دندرکیم قلخ

 همیل هس تعاس ات هاگدورف رد راک

 راک یتقو بش رخآ و دماجنایم لولب بش

 رد هک دنوئیم روجب :پآ زولک و

 ت اساسحا خزر رد دازن هب زورهب و یلبقع یضعترم 8

 یگنه ور کس هاگدورف ناروتسر رد .دوشیم مامت
 علو اب یگتسخ عفر یا رب ار مد هوهف كي

 اش ون یم

 ات تسا یسانم تصرف ماگنهن ٍ؛ا رد

 یوگتنگ امنیس یمیدق رگیزاب «نامرآ» اب
 مشاب هتناد شرغآ راک هرادرد یها وک

 - بش ملیف رد دوخ شقن هرابرد نامرآ

 و هزات رتکاراک كب نیا : دیوگیم یمخز

 لا دصاق زا .دعن ملاحخلوخ نم و تسا كل رجن رب

 .مرادیراکمه ملیف نیا رد رافص اب رگیدراب

 یارب هزا هژورب كي هک میوگن نیس رد

 رکف هک میراد رگید كلرتنم یراکسه ثكب

 رپ یاهراک زا مکس

 ناتساتو هژوس لاح سا ر

 نآ یگرا هکتسا یاهنوگن «یمخز بش»

 هدنبآ لاس یادصو رس

 رد . دوب .دهاوخ

 ملش نا سح .دونیب سح ملیث لوط رد

 و دنکبم وگ اب ار مدرم درد هک تسنبا

 بیم رارق یسررب دروم ار یعامتجا لئام

 رد یدابز یاهفرح زین دا رب رورهپ

 وا درد .دراد امنیس هراب

 رد هک هدوب نا مفده هتسه نم دب وگیم

 هتثاد یزاب ثحب لباق و بوخ یاهملف
 نیا لابند هدوب نکمم هک اجنآ ات و مشاب

 یراجت یاسر هک ملسف نیا .ماهتفر فده

 نشخاسرد هنکت نیاب یهاگآاب یگمه و دراد

 یاهزاتعورش نیا رب « میاهدش ماگمه د
 مرا ودیما نم و دشابیم یعامتچا یاهثش رد
 بزاکن هءار نلارد تیقفوم اب ميئاوتب هک

 شاهدننک هیهت هک میئزب تسد ینوافتی اه
 .دنیبت ررخ

 لاسبرم رد هک ینامرآ دازرهش
 ءاکیم یزاب هدا وناخ كب زا همه یلو ربولت

 یاسنس رد نم ملیف نیمون نیا دیوگیم
 یاهبلف رد طقف سبنیا زا نم .تسا ناربا

 .تسا دابز شاد

 ملبف زا یامنرد نامر

 مرا ودییا و دخ مهاوخ رهاط نادرگر اک نیا
 یاهرسهچ دز اگر اس نایع رد مناوتب

 تاب هناگادج و توافتم

 ینالوط بش
 هسكي تعاعر: .دیشجتخل نابایخ

 عطاقت كابدرت تسا تولخ العاک بش

 .یضلرم هک تسا رارق «راهب و تلوژور

 .دنرب درتسد لبع هاگشورف كيهب یلیقع
 هک رگشلیهایس تسیب دادعت رولفسنیا یارن

 هحص رس دنراد شس سیلپ

 یرضتتالک زا مه روماع دنچ .دتسه هدامآ
 سیلبلیبموتا وج .دناهدمآ ملثن فنح یا رب

 هداتبا یاهوگ رد هنحص یار مه
 تس 1

 نیرومام ساب

 عورش بش هعین كج تعاس زا راک

 زا هاگشورف لخاد یزادرپرو .دونبع

 یلیقع یصترم هندرگ میظنت ریظ زا دعب

 ,دوش ءاگشورف لخاد پش یکیرات
 و هد هدیچ هراعم رسانرس رد كيلوارت
 - راک ,هنفرگ رارف نرود تشپ یرواجم
 دراد رظفن ریز ار هحص ماین ملف نادرگ

 هاگشورف مدختسم ود دیاب هحص نيا رد

 یصترم و نوش رادین دنته باوخ رد هک

 هب عورخ نییرون .دنیاهن بیقعت ار یلیقع
 ,دوشیم هزافم دراو یضترم و دنکیم راک

 یولجنادلگ .دسربع هک قودنصواگ كبدزت

 .دنفايم نیمزب شد
 زایراد سلف . دوشیم تاک هنحص

 رادی ادصورس زا هک هاگشورف سیهدختس

 سرود «ناپماب اهلآ .دوشيمعورخ دناهدش

 را رف یلعت رم .دنودیم یلیقع یضنرم یوس

 هحص نیا .دونس جحراخ هزاعع زا و دنکسم

 ۳۳احفص ,د هبقل

 رد دیاب

 فلتخمیاهلحمردیزاد رسملیف+*
 9 تسد نا زاسملبف یآ رب هشیمه

 . تسا هدون ریگ اپ
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 وچ) هک دنشن یمبآجیآ لون رب سع

 د ( تس مفادم لیک و كي
۳۳ 

 یه سبب لا اس ءاد داد رد روح

 بم هک . دراذگیرسرب كي

 رد و تسا هنش وا بادع یهیام

 هوشیم رحاظ هفایق نیا اپ هک یئاه

 هوشیمهفالاک سپپ ره زا

 هصجس

 « ۱ مسریم یگناوید زرم هب
 «دلگ كج > ار < اسودم سامت 8

 نارگیزاب و .دنکیم یتادرگ راک

 رنتسه اروتنوونیل و كيمریل شرگید

 سس ۱ هحفص

۰ 44+ 

 ! نمتلآ تبار «یسورع»

 هس زایب ینلآ تربار ۳0

 ريا .تسا شاهزات ملیف ,نتخا- لوفثم كبا
 شاهماملف هک دراد ما «یسورع» ملیف

 تر نیادیسلاک داج قتافتا هب یسلآ

 :شیگ نایلیل «تئرب لوراک ؛ملیف رگیراب

 یلرماید .نوناه درول ؛سلپاچ نیدلا رج

 هراشاسم و نساگ و نروتتو فادد

 «یسورع
 دنکی م هیهن مت .درف سک و

 « نی وح لسل

 قورعم زاسلیف ؛لورباخ دولک []
 مسلیف نسیرخآ نتخاس مرگرس «یوسنارف

 هک دراد ما «نیلوخ لنء ملی نیا .تسا

 بس یندیم قافتاهب لورباث ار نآ یاهمانلف

 هو ۷ یلدا زا یناتک ساسا را سکس

 و دنلرتاس .ااد لی نارگیز 0

 ,دنتسه ناردآ نافتسا

 اهتیس هراتس ۳۰۴۳ هرادش

 اف اهت :«ینا رجب یهلحرم

 سا هتتنک لاسراهچرد نملثام یلرت بوم تم هد

 23 یربا رب یهرایرد یملبف نا ۲

 لود وت یهرادرد تسا یعلیق .تسم . تارا
 ققد هرگید لئاسمو ناشیگ دن 0 یلویر

 دوویلاه یمیدق یهوش هب یملف :
 93ت رابللاخسم و دول رد یلث ؛ شرگب یآ گردکن اب تاقر ددس ۱۳۳۵۲۲ هیپت سترال روترآ هک :صقر سا رد ین ۲ لر تریره ار «یلارح یهاهره لا يهراس «اهنآ . تسا ی

 ۰ ته و «یل یاهتیعخن ست ۰
 گن زاب و کا راک ساسا ام

 کف

 با زا دیناوتیم امش رو
 هلاوه رد , هاتوکدو زیپا كي رد مایخ

 ۶ وا لامتد -,

 ۳ 2م «دنومیاد لا ۰۱. ی

 فاصا تساهتناد یراکمه ردلیاو» لاس

 درک

 دم هداعتسا مه

 تفربدپ ناوتیم یتخس هب»

 ۱۳, درادن شورف دووملاه رد یدمن

 ۱۶ دوخ نویزیول رد اهنآ زا یرایب
 را هباهملیف ,نامزمه و دناهدرک ریس

 ٩ اههمسج» هک دنکیم كمك هلئسم
 4 کیم رکف نم . دنراداو كرحت

 ی هب جایتحا و دناهتسخ اعقاو اهن!

 1 ی تخونرس . دنراد دیدش ناکت

 ۱ ۶ هسوک كي اي ؟ تسیج زورما
 ۷ یرتخد ابی و دروخیم ار
 1 ءانک یم ءانتمسا بوچ هکت

 یهراتس كي یکدنز تیاکح و دراد ما

 یهشوک نیا هک تسا دو ویلاه روهس

 تتمتحرد..وآ منیف تسا دیگ اوزت

 مرو ویل اهیاهیدمک ی ربیراو و - اب

 ت
 ى

 "تا « راک 7 یحدهع 4 هب

 زا ییاههنحس رد ژینردلیاو
 . دوشیم رهاظ

 لیلحت یارباریخا ۱ ۲ سگ هک یاهمات رب رد
 ماگتح هب یو ۰ دش را زکرب ردلیاو زا



 ؟ موس ناهح هب هاگن مادک
 مح

۳  ۳ 1 
۰ 

 أ

 ب ۰ ج یاح
 4 ام

 ِ اهتح لم يب یاه
 7 ۳ 

 ه ماست  ۳ "ِ مث

- 

 اه نوب زی ولت هب ی و نخد

 دد «رولباتکر» ی 0/0 نه ت
 نرتسو لای رس : ۲۱ 9 و ۰ سه رک ی یا

 - تناج اب واجاودر
 / و + هتشادن ۳۳ سا ی به ساده ها تام مس شه اسب ر سس س رب هو)لاع

 نازاملابرس هچوت . نو وم زی ادرتسو 1 2 -ک ر ۱۳ ی ۳۳۳ ِ 0 ۰ 7

 اب دم 2 ؟زیولت میخ رز خمس جم یا
 کی م.یکدنز شیردپان و زدام

 منینوک 7 ونکا مه

 اج, دنک یم یراب ۰ یلاژروا»
 زا یک 1 هک یلایرس رد كنيا

 تایلیع همان هب شردپ یمیدق یاهملیف

 هتخاس نوب ولت رد ینحاریب ریز

 هک ن آ بلاح , دنک یم یزاب « دوشیم

 یماچ دلوت زا شیپ هام راهچ , ینوت

 هنرک عورشار ملیف نیا رد یزاب
 . دوب

 انس هراتس - ۲۰۳ هرامش بس ۱۷ هحفص 9



 « دیما» نآزاسملیف یامنیس رد یشواک* زاسملیف تاد یهدنورپ #

 5 راو» رد رمیاهنکنارف ناج یاههش رگنزایتاساسحایراداب ار ش« رصیق» هراب رگیدیئابمیک #
 1 اهن اطا یکدنام بضخهب تتاد دصا ۳

 ۳ 30زکیم یراوسرتش اهنآ .دک . دنکیم یزاس زاب « یعامتجا ناتبودو یسرافاض ریلعیاقآ #
 < «تاطابترا مولع نایوجنناد ۳ یار ۳ ار چولب هیامنورد یروتوم اضرو رصیف یاص زا یاهزیمآ لاو ال لاتییا ۹
 .ِد راسیه مقار نیاه هک یمط ۳ ۰ ۱ یاونح ۲ و هدش یدنبهتسعو

۵ 
 ر

 قاهمنآ .«موهنم نیا ... تسراتس یثایمیک بناج زا : میل یهدمع فعص ۴
 ۹ سس یاه نح ار لاثایدسبب یهماس رگی

 ۱ ۵ ءلیف گا دب «دیاب نوچ دند س
 ۱۳و ما نزن چولب ۴ | سای زا «رس» برد رک دوش مهارف دی و ثب هح

 سا

 < ۱۳۳ وبهتم یاونی 1 )2 ۱ 1
ٍ 

 ۳۳ هراس 2 ِب ض ِ :

 و دیهش هدنادب :دیوهخ اراهمدآ سا 2 دن | یلایمیکیهدنورپ دد «جولب» | ۲:۰: ههنیمز نیا اب ار شملیف موسعع 2 یلاحیک , 20 یو رت نس | 0 ۵۲ 8
 دج هاب *

 ۰ ۷ ۱ بر . تسا ضیضح یهطقن هم سد

 ۱ هب

 و رتبوق یعامتجا یاهداینهپ شیارک یاع 1
 ۳ یتوماتر.و رمیق ۳ زگاشات کز ت یبام نتفر هاب یهللص .تسا رصیف ون ۶ هلن هب .دنچ : ۳۳۳ لورپ» یتج هک هزادا رج هب و دراد یسانم یاج هن هتفهن هتحص امر ملیف ود یهسق * ییهسغ دن للام نیخ رها :یم شیاهتوق رب شیاهنمس .دربک رد هک ام ریقحت ار وا و هک ميياپيم رد ی گن :ه رخ یک «ناننا» شن ا مينک هاگنیلیف یهمق یمأیس یتح و یعامتجا یلکن لب ۳ و وخ نشپاک ۵ م هب .تسیردق و اف و یلیسع دیزکيمو هدیزک رم یداتقناینای و هشاذگ مه کر زمآ مچرپ مزآ و تلکیس روتوم مه از یطیحم دج .بادنک و هراذگبیم مه اهب رمارمات نما ن ۲ وا هک یتادیهن ۵0 از یفاتخم تامطق ,یفاک یهملاط. ,ررنرف یکناوج .دراذگیم كيتوب كي یزاو یولب هتلا لسا وفب ۱ ءامتحا یاهیرا رم رایعثپ ی یلوگ .دروخیم متچپ مایف

 9 ییضوت مه ادم هدرک توکس دنچ ره - تارهالفت هشوگنیا «ام هک دوس یلوم یزالاس هب _ت بز ییز هک دسربم یبایسآ هب ناذزپرک هاو مای سا لیاقم رد هدوب هدرک ره ۴ یا نبآیم شوخ ادگ اپ یهل رها وحی وخ و ۰ ین هایش قاچا
 ۳۹ ۳ فعص ام وب هدما یروت ومامر و رصیق بیم شقنح اهنارا یکی .تسا ا؟ .لومتم
 لپ ئاس» سیاه یساتهن یلسا یضنم نزاب - رنرک 6 ملیف هک دون یدح رب «نآ یاهتوق كالفاقزج یزیچ - قدص رس زا و هناحیمس یی دا ۳ و ی
۳ 

۳ ۰ 
 هدن رد 4 اد ع

 دف ابد اهنزوک و یفاخ ور زا یرتش نا ۱ شیپ و درنکیم راطف رس هناغیپسور هب ٌشنز ۱هداد تسبزا ار یرزیچ ۱۳ ک یمانتجا هاگن یاسر  .دوشيم زاغآ - یئامنیس نایب رظن زا - دپادنیم هدایپ دنک ادیب". ءاما دنکیم هوبا ار راکدب لطاوع و دپآیم »9 سیا ب .تسا ضیضح یهطفن اب هدخ یدنبنط عورش كي ۷ ملیف یسانم رتسپ هکنآیب از شیاهفرح نیا یهیح ,متدب .جولب «ءدرب مژال لاحره هک ین وا یزاملیف رادومن رب و «ینایک درادن رادثیرو یلوصا ینایم و ت اما هراد ییایفرح نیفیهه وا .دریگیم تاج رصتخم اب رصیف نادرگ رب اجنیا ۰ 3و4 رزق دتشاپ هتشاد عع یمیدق یهدقن یوم تسسو و همنجرس تراس یلایمیک هاگن عون ۳ منم چولت سه ؛نز کی
 کدنز مونود تافام دنکب روص لیر یرهش راولخ و تک الاح هک عولب تیمق مسهب وا ندنادرگ زاب .دوجواب ۳" ۱

 امنیس هراتس - ۲۰۴ هرامش  ت ۱۸ هحفص ۱ هدنپآ هفح ۲ نا یمع یاهمدآ یکدنامسپهب هاش او رد اپ «تسویدسنورل نز سورخ و هدبخوپ هدش مگ اهلآ نایم محافت یدرهم :یلبق

 ۳ِ_ث







 نم «ددنخیم وا یتقو» : رلیاو مایلبو

 «!د رگ ی م ماهب رگ

 هس «دنسیارتسا اراپرای» دورو زا شیپ ۲ [1
 هدنایامن خر هک یامزات یاههدب دپ هچرک . ابن

 امادتدرک یم تیاکح ار اهرایعم ینوگرگد « دندو

 و یباتع یتیب نآ اب «دنسارتس رابراپ ۶

 نارود هک تخانگ»هحح هدبعع سارب ۰ ضدانک

 :امیسناک راتستیقفومیا رب كبسالک یناب سشا ۱
 میس ۰ شتروص یتشز مغریلع وا : تسا هدمارسب ۱

 تائار نارود نآ ناباپ ؛ یتسرد هبو درک حتفاا
 ۶ ومت

 ملیف رد شقن یارجا یارب «رلیاو مایلیو»
 شلاکیزوم

 هتشاد تقبالعم همانملم تخد تامصوصح اب ه 0 ۰ ه 1 ؟

 دوب یاهراتس لابلد هپ «درخسم رتخد»

 یایهنابز وا و هرخم تروص ابیرتخد . دشب

 سی رتسااراپ راب . هدش هتخانش و دینات ل او

 تخادگن یقاپ یکش « دش هجاوم رلباواب هک .
 )رک ام وا تر
 درکن لمات یاهظحل

 بقتسااب و دمآ رد شامل هپ هک «هرخسم رتخد* ح
 حد : ارابراپ یهزاوآ « دش هجاوم ناوارف
 یتقو» : دراو یبلاج رظن راهظا وا یهرابرد راباو

 ,دریگیم ماهیرگ شامدنخ تلاح زا , ددنخیم «
 «فیرشرمع» , لاح نیااب «۱ ددنخیم تشر ردعج

 .درادیرگید یهدیقع , ملیف نيا رد ارابراب یزابم
 ردو دنراد شنارگ اشامت وزور یامنیس هک یاهدینع
 تفریذپارارابراپ ءامنیس هک دوب هدیتع نیمه دبنات

 هب مدق ینامز تسرد هک د وا سناش
 هدش نوگ رگ یلابیز و تفاذگ امنیم
 تکر شسناش اهنت هن وا تروس نیا رهغ رد ۰ دندوب

 یسناشنینچ رگ" هکلب,تفابیمن ار ملیف كي نامه رد
 میرم دوب راب نیرخآو نیلوادشیم شین م

 ۳۳ هحفص رد هیقب

 حیرات یدپوجعا ؛ :یلک یلع دیحم» نیا []
 ,دنناوخیم یاهناویبد ؛ یرایب هک ناهج ینرتشم
 د هک تسا هنفرگ شیپ ار یاهویش مه ابنیس رد

 ردو هژرایم زا شیپ : درک یم لامعا یکوب گنیر

 نانیرحباصنا , شیاهبناوخ زجراب زرابم نیح

 بنکیمبارخ اراهنآ یک ؟ کنج یدیحور و ناغاد ار

 دوخ نافیرح زا یرایسب . شور نیارب هیکت اب وا
 نادیم زا ار

 یمروآ هک دیونشب ما .دش
 : دیوگیم هچ « نیرتگ رزب»

 دگر زب.متسهدوویلاح یهراتس نیرتگ رزب نم»

 اند مدرم مامت . دووتسیا تنیلک و نیو ناح زا
 «!تسپ دتهاوخ فس نم ملیف ندید یآ رب

 لیف شیامن زا لبق یاهینیب شیپ فالخر
 لسع هب یاهداعلاقوف لابقتسا « ربشک رز »9 ز

 یهدننک هیهت «لاشرام ناح » یایور نآ اب . دماين

 ۱ لایخس «یلک » اما دش بآرپ شقن ملی

 مم راکسا یزیاح قال ار

 ار .سناشس نی 1

 ده تبامزایب نرود لباقم رد

 ر

 ر جارو درم هبو دربردپ
 شملمفستخن ردیزاب زا

 ۹ دوخ , درس لابقتسا

 نایم نیارد هتیلا ۱ دنادیم
 ار دوخ هک تسا هتشاد

 رایمه«نیانک روب تنرا» هک تسا یدروم نیا و

 هر یی قم هما شقن رگ افیا و یلک

 تساهدیزرو دیک ات نآرب یلک

 «یلک یگدنز زا ییانک ساسارب «نیرتگرزی»
 رب رد (زقک دوط ار یهتشذگ زا یئاهتسق

 یگدنز و رسخا یاهلاس + « ملیف رتنیب و دریگیم

 ندبشخبسجتیارب  لثم رد . دزادرپیم وا ینونک
 مر ابپملا رد ناوج «یلک سویساک » هک ینامزهب

 تفاب تسد

 هک
 يفزتشم یهتشر تسخن مأقم هب ۰

 ۰ رتسل |ثامپیچ» ماز هب یتسویهابس ناوج

 . دراد وا یهرود نا ی هب :یدایز تهابش

 تازرابم تیاکح ملیف نیا . لک ید
 .تسا یلک یعامتجا و یصوصخ یگ کدنز

 را سپ « هلاس ۳۵ ینرتشم , یلک یلغ دمحم
 رد , یناوجون و یکدوک تخس نارود نارذگ

 یوخ زاغا نامه زا , یدارت ضیمبت دادب شکمش
 هب وا ندروآ یور., درک لک شایئوجهزبتس
 و هایس یاهب راربان ساکمنا تقیقح رد ۰ ینرتنم

 ار یئاههدقع ۷: دیشوک یم «ندز تشماب وا .دوب دیفس

 رابللت شنررد رد ندروخ تفوک رس زا اهلاس هک
 تهجنیمههب .دنک سکینم بیترت نیاهب . دوب درک

 تدشو تردق مامتاب , دزیم تشع یتقو هک دوب
 نز تثم كي ناونع هب . یگلاس تسب رد « دزيم
 لالدب دش كبیملا یالاط لادم یهدنرب , روتامآ
 تاسقاسم رد هراومه هک یاهفرح ینژ تشم یاه
 «دنته مرت و برچ یاهراکش دیس یب رد كيپملا

 دمپ یدتچ و دندش یلک سوپناک دانش اچوتم
 دروآرد یاهفرح ینز تشم زارس وا

 شیارسب یرگید زا سپ یکی « وا تاقباسم

 واترهشرب شهارمه هبو دروآ ناغعرا هب یژوریپ
 نیگنس یهتسد یهصرع رد یلک .حیردت هی . دوزفا

 ریگملاعترهش .دش بیقری ۰ ناهج ینزتشم نزو
 شوررف هار زا هچ شیاقباسه زا هک یلابقتسا و وا

 هب ار اهرالد , اهنآ ینوبزیولت شخپ هچ و طیلب

 اهنویلیم هب رسوا تورتو درک ربزارس وا بیج
 . تشادرب

 هب یلک هک دوبترهش جوا یاهلاس نامه رد

 اب شتعلاخم لیلد هبوا اما دش هدناوخارف یزابرس
 یراددوخ , ماظن تمدخ نتفر زا ۰ مانتو کنج
 زا رج دا ده و وا تیهوکحمو درک

 ندیورگ , نآ زا شیب ۰ دناعب رود ینزتشم یهصرع

 یو ره

 .  ی ملبف ندید یا رب ابند مدرم مات «

 تسصحم» مان باختتاو مالسا نید هب یلک سویساک

 بن یلک و درب یاهزات لاجنج , دوخ یارب «یلع
 ودننک باطخ «یلع دیحم» ار وا هبه هک دوب لیاف

 ادص«سویساک » ار وا هک یناک خساپ راب نیدنچ
 ۱ داد تشم اب « دندوب هدرک

 نا رود .یلع زا سپ گنیر هب یک تشک زاب
 ؛ یلامرهق ماد نتفرگ سپ زاب یارب تیموکحم
 ۱ یهاک ان اپ هک دوب «رزیرفوج» اب هزرابم یورگ رد

 هل .دنچم یءژرابم رد : دمب یئدم اما دش هجاوم

 نداد تسکشاب هکلب ء تفرگ ماقتنا رزیرف زااهنت
 نامرهمق و هدرک بولغم ار رزپرف هک یلزتشم

 ۱ .تفای تسد ؛ هتفر تسد زا ماقم هب , دوب هدش ناهج

 . نژو نکس يهتسد نامرهق ناونع اب كيا وا
 مدرک گنیر زا یریک هرانک مالعا . ناهج یلزتشم
 یا ۰ تشرد یاهرالد عمط هب تسین دیعب اما « تسا

 سا زیالبف هک نانچمه . دریگب هدیدانار میمعت
 هذگ زبراد هیامرس كي كنيا وا . تسا هدرک ار راک
 دنک یم هرادا ار یمیظع تاسوم و اهتکرش «تسا

 . تسا نالک رادماهس ؛ گرزب یاهممتجم ردو

 ..-.یتشک هپ شیاهلیپموتاو دنامیم رصق هب شاناخ
 قالط ۰ یلک یگدنز لاجنج نیرخآ

 ۱۳ ۱۵ تین شان/زمحم ياودزاد شقباس

 بیه«تسا ممص«شدوخ هک نانچنآ . تسا هتشادهطپ ار
 و اقلیم ء ارتعم ضشغافگ رانکم زا سپ دحاوخ

 بت دیعب لیچ چیه , هچوجعا نیا زا ۰ دهد همادا



 ی رتمیلس تنه یایلف 9 رم

 ظ ۴ ملت

 ثاب ث و رود یاهترفاس و یگدا هناح

 هکا وناخ كي یاضتعا )لو

 لک تدر و رو

 نینچ در و« سهراب رد

 یمیطت لوجتو ریسعت ان و رمای و ۰۷ تسا

 تروص نآ یق ره و یاب خامرد

 ۸ اب یعسو شخل رت اهنهن :هفگ

 (یگداوناخ .یایم) ینوروع یامس یخ

 نآنط زا ینامتسس لد .دراد رایس تواقن

 ثكب ,یاهزان یوگخساب هک هنش دلو

 تسیبهرح رگ اس

 !راد ردتنامه زورعاآ هی اس

 و دیدح یاهكسکم .تسا

 راک هما: و تعسو اسآ رب
 یکسنکت هنوگ ره یا رب ار تنه

 ۰ یاهاخاس نا ری دانه ی

 درک هنر 3آ اب !

 *فِس 5 اه روح 2 هحبن

 تءاسن ون ی و رادهع سح

 ناربا تشه نارگاهتیس .دناوتیم هک
 هب دج یاهكسک ات سست

 هحو دروم هک دس اک اشآ اهسس نی

 درگن رارق

»۴ 

 حرم رج ره

 یرو روهط و پاچ هنیمز نامه

 یامنیم و امن هن طوب رم امیفس
 مسایک

 هک یساکع سرود یاجن راب نیا «سورالوپ

 رخ دون
 د وعت
 *تحسما ه ترابهت دوس ته

 لیوحتو هدرک رهاط دوخ هبعجرد ار روح

 هدرکع ا رتخا یس رود :دهدیم هدن رگ س کع

 !رنآناوتیم یرادرسلیف زا یب هلصافالب هک

 هدرب روهلن یارن راوتا رالهب هکنآ .نوبب

 هک تا تیمها زاح ناجی!

 تینوگر گدو تارییعت راچدار

 درک دهاوح رای یاه

 هک زیگناتفگش غارتخا نیا مان

 هب لاسا رثاپ رد رالد را سس را زره ([ .دح

 و تسا «نژیورالوپ» تفر دهاوح شورف
 نوبرزیولت هعج كب نتشاد نآ اب راک هعزال

 :آ رد میلمف ننادرارق نمح هک تسا دنام

 دهدین ماجنا  ي ر رف !؟ر شنادن هدرپ راک

 رس و دنوب لمع هک دیرد هحوت هتلا

 تلاکما هلح + نیا رد :ملفهب ادص تدورقا

 ماجنا «نتوزالوب» هک هچنآ و تسن ریذب

 سالب شاعن و یراد ر ریپوعت اهن «دهدیم

 تسا ملف هلحاف

 یکلو رادادص روتکذورب 8

 گرح نیاهب طبرم یاههبج و لاو
 رب رد شح ره هک تحادرپ ها وح

 .تسا هنیمز نیا رد تاعاللما نیرحآ

 ۱ ریوس یاهنییرود - ۱
 یاهملف تنه روتکژ و رب

 یگد تحرد اهاسس هد رب

 یاس یورعت

 یصتس وا بو را

 لاو اب یناشآ یارب اجنیا رد

 :اهسرود يفرعبهب«تشهیامیس» ,یکسنکت

 رگید و ینامس یاهباتک هاهروتکز ورپ

 زو سکلوب نآ يون ود هک ۵ دیدح
 دشابیموعلا ییالاب



 یسکی دته !راد الاب لدم اب هک یفالتخا  .هتشون نیا رطظن دم هج

 مگند و تسا هینا رد رداک ۸ تخرح ._لیاسودب طون دجب

 هد رکذ ع+ زا اهنآ موز تردق هکنی# ..مسلبف این دوب دها وح ۳
 می هبش شساهک اهلدم یفلاع .تسما هک «تسیلومعم تنه مگر رب عطعل

 رسلفا ساخ فراصم یا رد ارثکا و دتسه تیم تروص ناسا رسا ۰

 دروبكيزا و رونرک یکانا رد یرادرملف راک رد ار ادص راو ناج ۳

 دنسهتماح هتلا و دنریگيم زارق هداعتسا حیرت راک و ساک یاههعح

 ۰ + تواتتس یاهتخرس را تهج سی و نیسرود درک رب ی مس
 در در وج رز هنا# رد رداک ۵6 و ۲ +۰ ۸

 !رقآ سکع اب و هسهآ تکرح ناوتیم هک ربو یاهس نی ایا ل

 درک یرادربلف اهسرود نیا اب دنته دز ح شه

 . تموبا :ناسچ «سکلوت ۰ ووجا

 سکلاوت یبجویف ءویکنس هثلادک ءاتلوسام ءاکس
 ,هناپ .لاهوننالل :ناکناب # سل

 یاهیرود دان
 ریو لدع اما «دزادنایم سیئوب تجاس ر

 هخرع نیاز «نانیج» یناپمک ارتآ تشه ار ریز یاهنییرود « وملا »ینامل

 ددخ تکشرو ابوگ رم نیا تلخ .دنکیم

 رو یاهییرود هارا رد رویزم ینابک

 .دنک یم هحرع نوگانوگ فراصم د

۱۰5 ۰50 ۶۰, ۳۱۰۳۰۰۹ 9۱ 
 تسا تشه ۱۰9 ۳۰۳ ۰ ۹

 را .دتررابع «سکلوب» یاهلدم
۲ ۰( ۱۰ ۰۸۰ 5۳۵ ۱۵۵۰ ۵6۱: ۵۸۰: 

3 ۰ 
 ۳۹ ۰ بلا ۳

 یاهداع ,نسرود تتهننا دام را ه
 یاهسروت نفرت لیمکت 5۵۱ و ۵۸۰ ۰ 1 ۰ 2 9۸ ی

 رثکا یاراد هک دته «یکتوب» دوجوم یارس حایتحا مدع) مرور ام ۰( سا
 ی 

 ه ااثب .دنخاب تر ۹ ود : ونقل ی :(مور رم ۳ ۰ اگه ی رسم
 ره ؛لاتم رولعب .دشابیم مزال یاهگ زیو و وای

 ,هبناث رد رداک ۱۸ :رادادح اهنییرود نیا

 یاهلف هبهت یار یرادرملف لباق و
 تسمه (هنات رد دات كیز دوت راک

 ایت ۳.۰ 5ار و ۶۰۰5[) یاهسرو

 ناثیچ
 یاهنسبلرود نیرتفورعف زا یکی

 دونیم _ناوا ۵ .علس شور دوجوم

 دنراع «یاسچ» یاهلدد .تا «نایچ»
 ۰۸۷۲۷ ۸۲ و «2 ۳ ۱۰ زا

 1۳٩
 رهاط رن را «یایچ» یاهنییرود

 یاهنسبزو ریل هژیو تانص ین و
 نسییرود هکنناه هحون + :دته « کلوپ»

 تشه یرادرسلیف لاو زا یخی هیهن «نایج» لدمقور ز ار «یکلو»

 نیرت هتفرشیپ .عماح بلطم نیارد
 ار تشه یامنیس لداسو

 ... تخانش دیهاوخ

۳۳ 
 ۳ ۳ آی زر

 سس یع 9 ع و

 دابج» یاهبگز یو درو

 هب انج مه 46 شاد راهقا

 نانص میوخ كبدر نی

 دم ادم هک یناج اب هدش هتساو اهبآ

 دشنیم داجنا هک یطع اهن «نابج

 ملا هک تسا هدات و لهم یراد ملیف

 لدم نیااب دیریگن رافترد

 نآ وتیم «داسج» ۱۳۰۹ لب اب هکنلاخرد

 و «هنا رداک ككي» و «دسصهآ تکرح

 .داد تروص ار لوادم یاهكنکت رگید

 گنسمونا

 زا «كيموبا»« یاهنیرود
۰ ۸۰ 

 یاهلدم

 ۸ هک دنوخیم لیکشت یه
 نا رمهب یلابتخاب تاسوصخ و تردق رن

 یسلو دریمن قوف هدخ رکد یاهسرود
 سرود,«یراد سملیف تسللاق رطن زا .هتف می ور

 یامتس دنقالع ثاب یار یعناج و هنا

 یاهنسرود هرادرت بلاج هتکت .تسا تنه

 یاهتع رس زا لا ویم هک تسبا «تامعوبا

 تکرح و هنهآ تکرح یارب نآ فلتخب

 ارلآ دوشب رگا .لاکشا اهت .در هره دن

 شاچگت عمو تردق فعح .دیمان لاکتا

 یارب نآ یسدع

 تا

 كایدرت و رود قاهحح

 اکیئاب
 دوو اب هاکشاب» یاهسرود

 تشه رپوس یاهنیلرود رتشسل رسلع هکنآ
 ار دوخ ناحتما زوه اما :تسا رادادس

 سرود نیرخآ زا یکی نتوچ و تسا هدادن

 «تسا تشه یامس راراد هدخ قحلم یاه

 یاهشزرا یاراد تفگ ناوتيمنی تربب

 :دآع« 2ارلتم نزو هن اب ته یندنام

 ترو رظظن زا هک تسا مرگ تنه و ولیک به
 |ییگنس

 2+6 [,یکن هک دراد لدم ود اهنت هاکیشاب

 تسا ۰ ار یرگید و

 انل ونبام
 سرود رب هوالع «انلونبام» ینامک

 یدادعت .« سغ و جسرو :یرادرسلیف یاه

 زین ار یساکع یاهنیرود عاونا نیرتهپ زا
 نآ لدم نیرخآ هک دنکیم هضرع

 تم" تشه دوجوم نییرود نیرت

 .تسیساکع یایلد رد یرثحم ۱۰

 ۰۰۰ ۰46۰ ۰۰ یاهلدم :الوپاع

 هک دنکیم هعرع ار )۱۳ و ۳۲۵ ۲۵۰
 یاهیگ و و تازیهجت رظن زا رخآ لدم

 ۳۳ هحدص رد هبتن

 تشهربوس یاهیرود یسدع تردق 8

 , تسا هدشمداد ناشن ریوصت هب نا رد

 نفورکیما كادک رادادص سرود 8
 نیبرود یهتسب رد



 |هلاترصناقآ نیا هک دینک رواب
 ! تسا تدحو ۱

 دیهاوحنا روا السلواهاگنرد 8

 ! هلب ...دیوت قیقد هک یمکاما . تخاش

 هدزنغور یرف یاهوماب هتخوس یهرهچ سا

 یا-بیس نیدک تدحو "تره زج یسک
 عورشناهتصا رناتت را تدحو . تسنا ریا ۳

 یاهملیفرد
 ۰ .دیع"4 رور

 یرزاث .دمآ نا رهنهب دعب و درک

 یاساهب + دشخ رای ایر وح

 ۰ نسهت
 هفردنفرابل درکیم یزاب یدجیاهشقتلئاوا
 یگداوناخ یدک هکدروآ دوجوب یناهلن

 .تسه ناتروصح فرهع امتح و تفرگ اب

 باصتنا ار سسکع نیا «لاحرهنپ
 و میشاب هدز قرو ار مایا رتفد ا میدرک
 نآ زا یسکع و اهزورثآ زا میشا هدرک ی داپ
 مه و دیدسدیم اهش مه اثنطب هک اهلاث

 مه وا موبلآ رد نوچ !.. تدحو دوخ
 .دوشیمن تاب نتچ نا یسکع

 ...یثامنیس باتک ود

 رد دروآ ناغمراهب ترهش شیارب

 رنه ناونع هب ملیف ۲
 یهتخومآشتاد مدرم دنتسه زونع»

 ملیفندوی رنه ناکما هناتخسرس هک یرابتس

 مسلیف :تشپا اهنآ نخم دنکیم هر!

 هرابود افرص هک !ریز دشاب رنه دناوتیمل

 «.,.تسا تیعفاو یکیناکم یراس

 یاهتشون نینچ .باتک دلج تثپ رد

 - فلدور» رثا بانک .ددنآ زاغآ یی اب

 یزحم نودبرف» یهمجرت هپ و «میاهرآ
 «ولدوحقم ندهب هتیلا هک

 ایرس نیا رشل و باختنا رد یلاهی مه
 هحفص۱۸۷ و ]بر ۲:۵ تسیق . دراد اهم ک

 رد یتاراتتا زکرم نیا ميزاوديما .تسا
 دنکرظن دیدجت یرس نیزا یلاهبانک تیق

۴ ۹ 
 نیاژ یامیس رد یربس

 نوچ نیاژ یاملیس رد رورم نیا»ه
 یرنک هدشاپ هالوک یرورم تا رارق
 یاه)ادنامثچ نایم زا درپ دهاوح نا

 «..«.یلک یتشادرپ دصقهب امنبس نيا
 س یئاود زیور زا تسیادستم

 یادنیسرد یریس ....پاتک مچرتم - ما
 رد ینپاد یاهملیف شیامن تبسانمپ .نپا)
 فرطزا و هدیسر پاچب رتهنتج نیمهد ۷
 نویزیولتویدارتارانتناسشورس تاراتلا
 .تسا هدش رثتنم سس ناربا يلع

 ب ۲۱ هحفع

۳۵۳ 

 .تسا «میغم

 یک دور #
 هاگجچیه ۰ اما هدش داهننیپ تسنیا زا

 تساهتناذگن رتارف فرح یهزوح زا ار اپ ثسلاث دیهش بارهس زا لیلجت
 ندنل رد

 یبلطم «یکدور بوخ هعانهام

 یهرک ادیشج یامجرتهب تسا هدناس,باچه

 لانش» تواهام كولاتاک زا هدش هتفرگر و

 س یم ار هتشون نیزا یتاکن «رتایت ملیف

 :لبنا وح

 روخرد را یکی ثلا دیه باره
 رد هک تسا یناوج یاهنادرگر اک نیرنانتعا

 هنروآربرس ایئد یامنیس رد داتنه یههد
 نیرتسمهم و نیرتصخاخ انمطم و تسا
 یاهلیف ..۰.تسانا ربا یونیامبس زاسلیف

 دنهاوخ هدنیآ یاهکیسالک «تلادبهخ
 .دوب

 بلق میس ز امنیس هراس

 یناریا یهتج رزاسلیف نیا هک ميلاحشوخ

 دنچ نیمه راطتفا رس زا امنیس هراتس هک

 دروم نینچ تشرن شالرایرد لبق هتفح

 هتفرگ رارق ایند یئامیس لفاحم هجو

 نسینچ یهتیاش قحیوا یاهر 5 .تسا
 تسه مه یاهیرادگت مرح

 اپوگ -- یکدور یهرابرد هتکن كابو

 یهمانهام نیا یرییدرس زا دنمجرا دیشج

 تافدللم شسا نوج هقفرگ هراک بوخ

 هدعآو دوب هدشن دیق رییدرس نون «شیپ

 ...«ناگدنیون یاروش رظن نییز : هک دوب

 : داینب یهمانهام

 نا ريا یامنیس و نویزیولن
 س دیوگیم خرهاشیرنه- یگنهرف یاهانهام نبا 8

 تسایمیک بوخ هدنونش و ی
 ؛ تسا هتشون دوخ ۷ ییراش رد

 !یلم نوبزیولتویدار نامزاس»
 رطاخب ونا ربا یاهمستعنس زا تیامحیا رب

 هفرگ میمصت رکفتم نازاسلیف زا ینابیتشپ
 ناسحام زا ار یلاملیس بوخ راآ تسا

 دبرخهکسا هب هچوتاب . دنک یرادیرخ اهلآ
 نتخاسزا رتئازرا بارمب یلامنیس یاهملف
 نیا ۰۰ تسا یلوبزیولت یاهلیف و اهلایرس

 - ههتعلب مه و نامزاس دوسب مه مادقا
 . تسا یناربا بوخ یاهملیف ناگدنک

 ۰ امشح هرات س ۳ :

 ۳۹۹ تان ۳

 ارحرط نیا رتممصح نویزیولت دیاش رابنیا

 یلصاحو هدیدنپ ام داقتعا هب هک دنک لاین

 س نویزیول وامنیس یارب - هناجود

 : زیخاتسر ناناویچ

 ...ميشکيمهمك احم هب ار یلاوسر
 هلجع نیا هک تسیاهتنه ود 8

 زا وآ ی اهم رهچ ندرک موکحماب هلاتم ود اب
 زابارششچ هک ینامز زا دلدوک : و هتحادرپ

 امیسیمدرپ و نویزیولتیهحفص رب ؛ دنکیع
 یاهوگدنلن زا ودندیم رتشی ار یناکهچ
 ؟ دونشیمار یناسک هچ یادعمارگ و وبدار

 ننایاهیایهثبر امتیس هراتس ال

 تسایاضق نتیرکت یحطم زا رتارف هللم
 بش رف اپ تسا رصق» هدنناوخ اب هکن

 یهزاجایلادصرح هب هک ؟ نویزیولت ویدار
 تیحالص هب هکنآی+ و " دهدیم یلامندوخ

 یهاکیاپ دنک رظن اهنآ یعامتجا و یقالحا

 ,ننسربتید وجم و نانیاات دوشیم و ترهش هب

 هک .دناوخ یاهنارت اریبح :هنونن هب

 ویدار رگا ایآ «دراد مان «دموابش»

 دادیمنشخپ یهزاجا هنارتنیاهب نویزیولت
 یارب یاهناهب مهژاب اءآ هلجم نیا هدنیون
 یهسع + *هن املم «تشاد ندرکهلبح

 یلماراکر یقت .تسیل هدن یخندرگ اهریسنت

 !دیئوجپ یرگید یاجرد ار

 : ناهبک

 یئوگنفگ رد « هدنناوخ خرهان 8

 یادصاک تسا دقتعم ناهیک یاهءانزور رب
 لیج | ینعو : تسایمیک بوخ یمدنونش و بوخ
 .دنادیمناز يعقاو نادمرنه تسقو ردق

 :تتنپادلاوس -- امتیس هزاتس []

 رگیدیمدم هدنناوخ ره و هدنناوخ نیا اپآ
 رد شاتیحالح ۲ هدرک هنرعیراک عتاو

 ۴ دش» دامتعا لب اف یفرحنینجنتفک

 لر یآ و نوسنارب مهزاد | سوخ یادص

 امنیس رد رماساناد |

 تسوپهایس یهراتس « رهاساناد» 8 _
 ۱۳ تزار یمزان ملیف رد . زاو

 رگیزاب تسا تضخن

 22 نما ۰ تا تبو یر . ملیف رگید
 ۶ دراد مان «یکیرات زا سب ۱ یم» هک

 ۳ ریز شد

 هک دیراد رطاخب اتح 8

 اوخ یالاکایراع یهتخابلد سسانوا

 دیراد رطاخب اعتح و .دوبا ربا روهثم

 شنآ تناوتت یدنک نیلکاژ اب

 رادیدب هاگیگ و دنکش وماخ ار

 هک دخ عباخ مه ینامز و

 رک یتکدوخ نیلکاژ اب وا جاودرا

 تقیقح و دوبن شحب یعباش نیا
 هک دینک هاگن سکع هب

 هدنراد دروخرب مهاب هناقشاع و ناددح

 رچا یارب نتسویه ناج 9
 شاهزات ملیف تن شقن ود

 زاراچ « امنیس روهشم
 هل رپآ

 ۰ اههلولک و قثع» ملیف
 ۱ یرادریملیف , دراد مان

 ۰: هنارف رد لاسما



 ... یقحاب زب ورپ : اب هناقداص و حب رص یدونشو تفگ

 هزادنا هچات یناریا یقیسوم

 دیاب ابآ و دهدیم قیطت !
 ر یناریا یعیسوع ی و تناب امتج 1

 دوش زا وتههادب .دیاب اب ميیرا ون

 ۱ همط

 یولج و
 رجا

 فزحا جا نییناهتو

 رقن ۵ هب ار یقیسوم همطع

 فاتخم یاهروشک زا زارطمح

 رجا ی

 و , تسا توافتم یرکی ِ ۳ ی
 تساب یقیرظ دک ها اقیف

 ۱۳۳ تب نور یهاک
 ی س ۳: وی

 صدوخ فخیمن رکا بم ۳۹
ِ 

 هبار یناریایاهتع اهمهنیا مس 2

 شخپ ویدار ۱ هک می ارج »دن هچ

 َت اگنهآ لاح رهب بیم
 دسن ادن ,تیسوم .,یللمل 1 ۳

 ای و دشاب دناوتیمن زاکنه
 کن ؟نهآ مپ

 شیاربواا دنزب نهد اب ار شایقیسوم هعط
 و تسا یلکشم راک نیا ؛ بوخ

 دهاکیم كنهآ ساحا زا یرادق ۰

 یاههرود یصقشحاپموحرم نم دوخ داس
 فیس ۱

 یشیسوم هک تسا ن

 دراد جایتحا تف هپ هکنیا رب هوالع ینا
 دزاد للم میام یقیسوم اب كرزب توان

 ریذو تالاح نآ یارجا یارب هکنپا نا »

 روطنامه هک تسا مال یفلارظ و اه
 حیف مافم نآ هب دیاب نانا متن ه

 یسیوخ ی وتب ات دسرپ یقیسرم
 مز سلاط کاپ ۶ تجد هازا
 وثکب اهرونک ژا یکی زا یاهدنناوخ

 رد و 9

 در و تفرک رارق لاوقتسا

 واز > ام تاییدا

 نره هتنون نیتال هب ار یگنهآ

 و ۶:00.ن دتشون |
 نم دناوخ بیتزت نیمهب مه واو شتس

 مطوط یارجا یتقو مینايز یسراف هک امشو
 هحهل اب دنچ رهمیدینشیمار «دننا هخ نآ یراو

 رم دیزگیم هچ مینی قم انقداقم ارج

 تسآ حیحم "یدنپ | رظن زا هکنپ
 ناهب دوشیم « ۱ ناز یسراف و

 تک یسقلو یسراف نابژ و تایی ِ
 قرف هک میز تهجن ات لاغم ۰ ۳ 

 هوش سو ی اول هعادپ و هتس رم

 بزاگنهآ ۰ رثاكيتيقفوم رد؛لا ول
ِِ ۱ 

 رتنپ مادک هدنناوخای هدننکارحاو رعاخ

 یقیس س لص رد ۹ ۰

 ناوت یمن اد یلعف جبار

 یا ربایقیسوم
 درو آ باسح هب
 یارب اتبقد ار کنها و مراد یی هاخثكبسیزاسگنهآ رد نم

 مزاسم مراد یراکمهوا اب هک یاهدنناوخ یادص

 كي اب . درادت ااح ود :یقحای -
 نودبو ناشدوخ قود ی ءور رعادو زاگنهآ

 ییبشیپ و هثیدنا عون چیه
 اب و دنزاسیم ار یگنهآ یصاخ هدنناوح

 رلفن دروس هدناوخی او كهآ و رعث

 دوشیم هتخاس

 مغان فلاخم هکنیا هن لوا تلاحاب
 یگنهآ .تسن نیا نم كبس الوصا یلو

 هدناوخ یا رب هکنبا نودب دوشیم هتخاس

 هشاذگ نآ یور مه یرعخ و دشاب یصوصحب
 هدنناوضخ نتشاد رلعنرد نودب زاب دوشیم

 رد ات دنامیم رمت و كهآ نیا یساخ

 هانناوخ كي اب هک یلاهدروخرب رد هدیآ

 دون داهن واب ! جا یا رب دنآیم شیب

 كنهآ و رعث دبات املس راک لکش نیارد

 دخاب یلوصا اب قیاعب و دنا یوف یلیخ

 یهیدب دریگب رارق مدرم هجوت دروم هک

 یلو .تس میم نادنچ هدنناوخ شقن تسا

 مراد یصاخ كم یزاگنهآ رد هحخجش نم

 اد نابلاس لوط رد یاهدننا وخ ره اب هک

 كانهآ نتخاس یعحل رد اقیقد ماهدرک راک

 رعاشو ماهتشاد لفل رد ار هدننا وخ یادح

 و تسود نم یاهراک یور !رثکا هک مه

 یرکذ هک یقرت نژیب یافآ مزیزع راکمه
 اب دناهخاذگ رعن دوشیم ربخب ناشبا را

 قباوس هک یسک رضاحلاح رد *
 هزات هک یسک اب دراد یرنه دتمم

 . تسا یکت تسا هدیسز هار زا

 زا دنم رنه رست یار یصخشم طیاوض و رابعم هکننامز ات

 یتیسوسم تفرثم هب ناوتیمن دشاد هتشادن دوجو امن دنم رنه

 , دوب راودیما ینا ربا

 ۲۷ هحفع 8

 یضهاشنامرک ییعب یاقآ مرگید نانسود

 نارگید و نابیگن حروت - افص پاون
 یگمه تس مرطاخت ناتناب هناتساتع هک

 یقلارظو هدنناوخ تابحور اب بسانم اررعن

 قیفلت كنهآال تساهدون وا یادح رد هک

 هدنلا وخ تسایهیدل تروعبا رد «دب اهد رک

 رلا فو رد رعاخ و اگنهآ هزادناب مه

 .دن راد یواس میس هبرهو دون دهاوخ میت

 بیمجاهلا عفاوم یضعب زاگنهآ كي# هبلا
 نامه نم يلو دیونیم یلاهزبچ و دوش
 ءدنلا وخنتف رگ راظنرد نودب هکم ه "ر یدولم
 هف رگ میسصنهک ی اهفحل رد و مزاییموصخب

 تسد ردقلآ .اناوخب هدنناوخ نالف دونیم

 و ريز و تایاسوع یقیالعب اب ميکيع یراک
 .دیآ رد هدنناوخ نآ یادص یاهس

 باختنا دیاب ار یهار هچ ینارپا یقیسوم
 استاد 9

 یسلق یاه تشن رد هک ینارود نابه هب

 لا وتاک یصحتس هار : یقحاب
 نوچ درک یقلت داد را رق كب نا ونعب | رثآ

 ملا تیمب العف ماهد رکن نآ یور یاهعلاط

 هب رجئو میندیم هکاجنآات یلو . منک هلارا

 یرابعنو هللاتس عوه نوچ دهدسیاش

 درادن دوجو رضاحلاح رد ام یضیسوم یا رب

 یفیسوع قارب یرندن یاهزور دهان یتسان

 یمدآ رگا : دینک صرف . ميشاب نامدوخ

 تمحز شدوخ هتشر رف لا ۲۵ - ۳۰

 شلیگدنرو .دق# هدروخ لد .نوخ ودپنک
 نکن رد دها وج .دتات هشاذگ ار نیا رد!

 هصرع ار شره یحح طانرا لیاسو زا

 هک راد ۱, یلطعبا رغ ناده اتنیقد .انک

 هچجوطیپ . دراد هدیسر هار درگ زا رفتکن

 جهدود و هونیس هنف رگ رافن رد یاهفبا-

 نیسا هک صحت چه نون
 ؟ ه اب .دیاشیم یقیوم الصا هدیسرد زاب

 ؟تسا یاهلاپ هج رد و یفیسوم شناد

 .دونیم حرطع یسج طابترا لاو رد
 ۲( هحنس رد هقن

 و یشیامزآ

 انس هراس - ۲۰۳ هرابش



 « و جشناد هاگ دید زا زور ناگ دنناوخ» خساب رد

 دن وشیمض وعاهلسن اب ,اههدنناوخ
 تسرد نسیا «رفنادازآ مناخ راک رس

 مد رستاه رق گرفت ًاعسحع رو یعیس هن « تسا

 دوشیمن ایلد نیا یلو دتسه روثک ثاب
 داقتا داهب "ر اههدناوخ مامت اش

 اههراباک رد هدباه میاخ .دیدوب هتش و .دب ریگن

 یمملاعهچ :یاو - یشان نم رایوت» یانارت

 رگم یلو «تسرد نبا .دناوخیم ار
 یگدنز دیابن !ریمح و یتسهم و هدیاه میاح
 زا لبق هک دبآيم لات رطاخدپ دنال ؟دنک
 هب اهمئاخ نیا هکنيا

 نیا - نیم ساخلا رتشیب  یمک هدع
 هکنبازا لف ابآ .دنتخانیم ار ناگداناوخ

 تیحیاهراباک رد دنا وجب رزاچ یهنا رت اهسا

 نیا شلپلد و تسا یغم باوج ؟دندن وخ
 زا ریغ یرگبد رنیچ «مدرم تساوح هک دوب
 .دندناوخیم اهنآ هکدونآ

 ثاحصم م رلنهب امش داعننا یشسار

 زا رولعج اهش هک تهجنآ زا كحنحم .دنآ
 ماعت یلو دنآی من ناتشوخ ناگ دنا وخ نا

 .دنروا یور «زاج

 مان یتح « دیدب ار ناتیاهعبا ر راهنا

 زی اراهنارت نآ یارس هلارن و زاگهآ

 .هاین ا 3م

 نسیرفآشون و رهورف البل هرابرد
 اهبا میوگیم نم . دندون هتنگ ....و

 لاسحرهت و دنته ناوج لس ناگدناوخ
 و یگدنز رولعنامه و دوخیم سوخ لس
 هک رول ناده دونیم صوع زین اههنارت

 هدش حراخ رود زا 4 تساهتدب فراع
 بس ۱

 راس و شوبراد هدراوم رگید
 ناگدناوخ مان لبعسا ن رظجتهب هک .دئدوب

 دانز اهنآ را نیم هتبلا دیناناوج و ناوج

 روئکر دهک روطناىه یلو منکی من فیرعت
 ینامز و یلسیربسیولا ینامز «رگبد یاه

 نااوج لببس رگید صاخشا و زنوجما
 ننه ام تکلم رد «دندو ناثاهروثک

 زا یرادقع هک مينکنشومارف و) تسا
 یسجراخ یعیسوع زا مهاع زور یقیسوم
 یصعیبط رما كت نیا و ( تسا هتفرگ ماهلا
 .درک ناوتیین مه شیراک هک تسا

 هملبید عیفر هلاتزع

 تساسس ادخبا رت ,. دنمروپ یاقآ
 همارب لاح و عتو هب يهاگن رگا

 مه ار دوخ و میشاب هتشاد ینوب زاولت یاه

 :يینکت هبانرب تعا ۳ طتف نیپدب عا

 هلیسواهن یتفو دوشيم نادنچدص نامسوسفا
 اشنا لاح رد ارمدرم یمرگ رن یلصا

 مجتیبیم
 هس يم یدس یئامنیم یاهبلق زا

 یمیدق رایب راهآ شان زا نوچ میرنگ

 هدش رایس دانا نوبزیولن زا یکبآ و

 تیم یسررد "زر یناربا یاهلابرس یتقو یلو
 رسا متسیم راکهاگ ار دوخاهفا و :میسک
 «هداوناخ كلب زا اعه» لابرس زا توافتیب

 من رذگن

 طضف یلابرس نینچ نتخام مورل
 هک تسا یشایح درفا زا هنسننآ یا

 یک رن ؛یدنع :یسراف یاهملیفرادیدب يعوب
 هک لابرسنیا . دناددخ دان "دیدق ینرع و
 ه ار دیدح یارجاب تاب هتسمره دون را رف

 یروآكنا یاهارحاسب یتقو هدنکب ریوصت
 زارق ریثات تحن "ر یچاناع هک هایسر

 مسلیف یاوتحم ء ناتسادب هرایکیهب «داد

 هداعلاقوف یاهدنحم هکداد یگدیجسب نانچ
 ءدیآرد رادهلنخ سیکي تروحهب كيلااما رد

 دوشم دب هدخ كعاب هک یناعت املو

 ههیوراس رد :وراس تالبج ۱
 هک هدش هتفه یتالبج هداوناخ كلپ

 تسا ینععیب و البو ترپ هکنیارب هوالع
 شارگبزاد زا یخرب یدادرارق یزاب اب

 دوخیم ریضتم
 اعقا و یشاد رگیزاب یاهدع دوجو +

 دجع. هدیشحب ینابا ورسي تلاح ملیت

 ناثیفيفح ءان هناتسا هک ۱ شرسه و ناح

 زا یعرف نا رگیزاب گیت و (منادیمن !ر

 هکنا نمض دنتسه نارگیزاب هورگ نی

 انا و یبدا تالعج یادا رد اناید ميناخ

 زا ار دوح یباهنصا هجا تدز یرح میلف

 یروطعتیلوگ هکت سا تقونآ و دنهدیم تسف
 ار ناهج یندا یاهراکهاع سرتگر زا 

 !دناعرفیم تئارق

 نارابنخا دح رد مکن رکف بس

 یسهآ تاعاتت هب ,ینلت 4 دال ناسناد تب

 دهد عالاما ۲, یصخت حورخ عس هاگدورف

 ناسدادمکح اب یاهدع هک تسل یموزل سپ

 ارذوخ اهیزاب هنناپزسج و اهدابود هلسو

 !دشاسرب هاگدورهاب

 شها وخهناسنلم زورفا مناخ زا بس

 اب یملیف رد هدرکا یادخ رگا هک منکیم

 نس و اهمشچرگید .دندانفا ندرم یلاپرس
 تسا ,نگدم دوچ .دنهد تکر ح ار دوخ

 هضم نآ تدسد زا لاسجاتامل لیخ

 مسلف رد ناشپا هکسا زاو دنیآ دجوب
 ادنوخ هدزقوخ دناهبش هدلز هرابوت

 یزورون جروت

 ناثاک - یناحیر نیسح یا 8

 .منزودعم :نادنمرنه سرداپاجر ًآ ۱

 دم ی امآ
 مد رکم اش تل زا یا زا

 تاط اجباج دروم _.ٍ

۳ 
 نلانمرص یهعایند بو بس

 ریها هخ با  و, تروص

  ین" رجب ی چسب جراخنا گب ۱

 مواح یر  ک

 میهاوخ هگننک زاگنهآن
2 

 ون ۰ اهملبیق

 فر «رصیق :دتتح اهنپا .دیفم نه و

 و رع «لک یر وتو

 ۱ یه و هللف تس

 ره
 !اح

 ۰ ۵ .ج

 هچوک ناکد 27

 اچ دش

 ج یهرود هک ميلاحشوخ 4
 را دیاهدیدنسپ !رهلجم

 ,ناسناوآ ناسراو ناباقآ 8

 ؟اس ریلع یافآ 8
 ۱رل ار نیدلارخف سردا ۹ 1

 نیدلا رخ ریما هس

 ریدلا رخغ ۳ کو زا و تب

 نیش هتیپرته یارب ۳

 هتخاس اد تسد زا یراکمه نارب
 یک

 : یعیحر سابعما یاقآ ۰
 نادبنگ

 ناموت رازه تیود لع ءام ملیف

 اهناوراک ملیف یار تسیئ مولعع

 ۱ بك هتفرگ درمتسد

 ] یکی نالدهتوس مایف ۲

 يناربا
 تسا لنآ رهت ملوع

 | رارق توکلم ماین بج
 ۱۳ اب ارگان ادتیم ریمعت

  یفوئو ژورهب یزاب <
 1 هدخ یمن ملیف

 ۱ اش مال بم

 ۰تسا

 میدناسر

 هراذث یارب بپ

 ۱ ده لب ۲۵۳۵ و ۲

 سوفآ و دینسرفب هدن

 تیوب مع

 يدلیف شورف -۳
  .هلراذگ یمن ام رابتخا رد

 ادنمرته زا -«
 .درک میهاوخ باج بل



 مر رد راک و «رتف

 ؟مناخ اب اقآ 8
1 ۰ 

 و سکع مه «دهجون ایلوج» زا -۱

 اس دون رارف وا .تشاد ميهاوخ باح-
۱ 

 ,دوخ یزاسه یئابی
 یقونو رور و رو نبش یرابمه ۲

 ررجیمیل ولاییوس
  هیئا وپیندج هو یاهمیان زین نارکید 1 ِ

 یقوئو دوب رارف اهنت .تسویبن تقینحهب
 هک دنک تکرث !ردناماک ءکرثگ مله رد
 دش یعتم مهنآ

 تسحاد شیابن قیفد خیرات س-۳
 .تسن صخنم روص لار

 + نیئوک كموپتسا دیدج ملیف - 4
 ب ناز دیدج ملیف .دراد مان «میرم نمد"
 وکنارف و تسا «ناویح» شمان ودنوملبب
 هدرکن تکرش یاءزان ملیف رد مه دم
 تس 1

 یرواد نیهم مناخ 8
 تسود ار هلجم هک نیا زا رکشت اب

 هوخ فللهب ار هلبم ناکدنیون و دیراد
 روم رد اش یدیقعاپ مهام هدیاهتخاون

 یریگمهام یگددنز تیاکح ملیق نیا

 یارب ؛یهامدیح لصف ناباپ زا سپ هک تسا
 .ا رجاعو ددرگ ی مع راک لائدهب شاعم را ربا

 :ملبف نارگنزاب .دوشیم متخ یاهعجاف
 اص سلع :یکادس هرهز ۰ روپشورد كشوه

 یعناخ .یریطت ؛دازتیلو .لدبوف :هدشحر

 دیجن ؛تاکرادن ریدب دتمه هدارتحا و

 , تسا هداردحا یلع

 ءا زا و میقفارم هبیرغ یمدتاوخ نا

 هک فیلیبیم ما ميمساتم اجبان یزاونبپرع

 دیشاب نئمطم یلو دراد دوجو .مسو نیا
 دیاهتشوهکن اتچمح ؛نامنوخ شورهب ام هک

 داد ماوح هیادا

 دازکاب رب زه یاقآ

 فاکشومنیتج هک نیا زا رکشت اب

 رادقماب ۰ دیاددزک یسررب ار هلجه بلاطء

 میشرکیم هک میقفاوم ناتیاهداتتا زا

 ار ناتپاهرط و فرطرب ار سیاقن

 مینک
 تپعر

 هدازنیسح یلعمالغ یاقآ 6

 یامتیس هک دراد یموزل هچ -۱

 هناراک ملیف «نپاد یامنیس لثع ناریا

 ؟دزاب

 ار امش یوبرانم هک شرفرپ با
 نآ * یراک ميناوتین ؛مبشاب هتشاد لوق
 هریتکب

 نامیا رب یصوصخ پاوج لاسرا ب۳

 یرتشون روصنم یاقآ 8

 تسیلاعف الف یزاهقریم كنارف
 .درادن یغامنیب

 هدا زیلف هموصعم مئاح 8
 *تسا هدیسر ًامشرا رگید یهمان ود

 ,ميرادن مياهتفک الت هچنآ زج یخساپ

 یکولبرع كوه یاقآ 8
 « دزاد ید زرف !ریبح

 جرک - نایناضمر یلعع اقآ 8

 هماداار يميدق نازاسلیناب رگتنک
 .داد موحاوخ

۱ 
  تازبلا 8

 رد ۱۵۳۲ رام هبروق

 هس شیدلاو را رها هب دوح تالصحت زا

 سب .دش دلوس ندن

 .تخاد رب هلاب شحرومآ

 یشاقن رولیت تا زبلا
 رنانتداگشیپ ره زا یکی زین شردام و دو

 لسصا نیا یور دو ناتسلگنا یاهتس و

 بود ولاخ نیا دنزرف اهن هک تبا رسلا

 یرسگارفاب شرداص رلظن تن دشیم

 . تخادرب یگشییرته

 هب شنپدلاو اب تذگن یدچ

 یناپک هک ۱5۵: لا رد .تفر اکیرما

 یاهراتس یوهجتح رد « ریامنیودلگ و رتم»

 .دو «ددرگسی مر هناخهب سل» میلف یارب

 او *ثبازبلا» ردپ افداصت ملیف نادرگ راک

 و رس ردب

 ...امشیاههتشون نابمزا
 امنیسگ رزب ود یهرابرد هائوک

 رولبات تا ژیلا
 دوج و درک تافل یباوه یوریل رد

 یو یا« سس یسود ار نایرج :تشاد

 شیوخ رتخ» مهوا و تشادگ نابمرد یو اب
 .دزک یهرحم و«

 شن سا یانیا ۷ رولپات تب زیلا

 لصخب» ياهملبف .درک یقرا تترسب میب

 هوهلاوق+ - هباتفآ رد یناکمم - «یلم
 درک یفرهب دیره یادراس ار وا

 « رولیا تبا زیلا» یدعب یاهملیف
 - غاد یناوربش یور هرگ : زا دنترابع

 تشهدلیف رتاب - هتشذگ ناسا ناهگ ان

 (۱۵ لات یبرتکآ نیرتهب راکسا هدنر)

 زا ییهچ - "رتایونلک - ییایرد شرم
 هبشرایچ - ي. - دیره فاووابنیج ریو

 ...و یرتسکاخ

 ودنا رب نول رام -۲
 لیروآ موس رد وننا رب نولراب 8

 تسلانا رد عقاو «ایاهول« رد ۲

 انیسرد ار شتبلاعف .دخ .دلوتم« اکسا رمن»

 .درک زاغآ ۱۵۰ لا رد «نادرم» ملیف اب

 دانهدن ز# ملبف رد یزاب رعاخل ۱4۵۱ لاسرد

 دش راکسا هزیاچ تفایرد دیدناک «اتایاژ

 رطعاخب ۱۵۳ لاس رد !ر هزیاج نیا یلو
 و درکت فایرد «زادلار ابرد « ملف رد یرزاب

 هدنا وخردنمیلمف رطاخدن هک يراكسا نتفرگ زا

 زا یخرب .درک یراددوخ :دش وا بین
 اهنآ رد «ودنا رب _نولرام» هک یناهملیق
 ؛زا دنتراع هدرک یزان

 س (۱85۱) سوه مان یسویوتا

 (۱۹5۳)یشحو - (۱85۱) رازس سودوژ

 حشواب یلیل انتیم هک
 ِس دورنل

 یلیل و ییآ هرانب

 هسجوت دروم هک تسیلاسیم اهت ؛شینام
 رظنزا مه اریز ,تل رهن نیا یاههداوناخ
 (نآ طیلب مکت هیق دوجو ا۷ب) ثاناکما

 یاهملیف مهو تسا رکیه یامنیس ود زا رتهب

 امتیسیا هسچرگ . دهبیم شیابن نیوخ
 است دهدیسم شیامن مه یترالت یاهبلیف
 ردم نوچ اما دهد همادا شراکهب دناوتب

 هک ت سا لا« تب یتسزد ره رم انتی

 مسص ار یحراخ و "یناریا بوخ یاهملبق

 امیسنیمع رد ,دعن شیامن نادسقراع یارب

 دادیسم شیاعن ار «ناهارمه» ملی یتقو
 هچوت یکع#ب اما دوبت شخادلا نزوس یاچ
 قیام ار «یچتب» ملیف یتفو هک دینک
 ۰ تسا تولخ امتیس یرلج ردقچ هدهدیم

 و تسا یشار امتبس رپدج «لاح نیا +
 یاهدع رهش نیا رد لاحرههب هک دیوکیم
 ,دنیس ار اهدیف نيا دنعاوخیم هک دنتس

 عوض نبا زا امنیع نیا یتفو هک دنچره

 ناکسورع و ناناوج س (۱۹۵)هریزد

 سا ۷۹) توا هاع ها ویف مر (۱826)

 11:5۸ ) نا وجیاهریش -- (۱۹۵۷)لالوباس

 اسب یاهزابرس تب (۱۸۵۵) یرارق لست

 (۱۹۳)یتنوب رد شروث - (۱۵۹۰۱ مشچ

 یروضروم - (۱۹۲۳) تشز یباکیرما

 -- (5۹5) نانهوک ناطلس - (۱۹4)
 نامشج رد ساکعلا - (۱8) !زولایآ
 (۷۵۵) بشین درگلو - (۱۹۷) ینالط

 رد وگنا نیرخآ )۱۹۷۲(  هدنا وخردپ

 سیم مه زا یروسع بت (۱۹۷) سراب
 1۱۵۷۷۱ سربوس و (۱۵۹۷۲) شاپ

 نش وج مییلس دمحمس سوباق لینک"

 ؟ درک تولخ ار

 1 . .]ا امتیم نیا ال دنکیم هراپ ار اهوننس

 . اتینیا رکا ملاديمن ,دوزیمن ردب نادیم
 هچ رهث نیا ر» امنیس نادنمفالع ام هبوبن
 ۹ ٩ مدرک م



۱ 

 یزبراپ .م : همجرت

 (5001 144) :تیال تاب
 كي ناوهب اهروتامآ زای رایب طسو تبالنایا

 دوسجو اما .تسا هدش هتخانش روخن درد و سک ول هلسو

 عاونا زا یضعب داجیا یارب «تقیقح رد - هلیسو نیا
 هراشا نآهب هدنیآ رد هک «تسا یرورض الماک یرو یاههفا

 .درک میهارخ

 كياب هداس پمال كي لماش «تیالتاپسا» ثاب الوصا
 نیا .تسا نآ یولج رد یسدع كي و تئپ رد روتکلفر
 هک یاهطقلهب نداد رون یارب هک دزاسیمرداقار امش مسی

 میلظت اب و دیهدب رون اعیقتسم «تسا ناترظن دروم افیقد

 دیهد رییفت نانچ ار هعشا دیلاوتیم یسنعو پمال نسل هلصاف
 .دناشوپ ار یرتمکاب رتشیب حلعم هک

 هدیبأت عامش تروصب «تیالتاپل» رون هکنیا تلعب
 هجیتنرد و دراد تفا رتمک «دالفوتف» زا نآ تدخ «دونيم

 هوالع .دوریم راکبرترود یاهدلصا زا یرادربلیف یارب
 رد «دوشیم هتفرگر اکب دودحم یاهباس دیلوت یارب نيارا
 یخشما «تیالیوون» و «دالفوتف» اب هباس داجبا هکلاح

 دوخیم شخپ هثشیمه و تسا

 ناوتیم تپالتاپسا یور هک یرتشیب لرتنک تلعب
 .دنهدیم رارق هدافتسا دروم تشپ یزادرپرون رد !رنآ تشاد
 و دباتیم نیبرود فرطعب امیقتس رو «دالف» اب هکیلاحرب

 هنینات یسنع لخاد/ رونیمک هک دراددوجو رلدخ نیا ته
 یارب :هکنیا رخآ تیزم و .دونب ملیف «یگدیدرون» ثعاب و
 رد یگلر یاهرتلیف دیلاوتیمسوصخم یرون یاههفا داجیا
 .دیهن رارق «تپالتاپسا» یسدع یولج

 زا ,دنراد ینوگانوگ ياهزادنا اه«تیالتاپسا»
 نارتکچوک .دراد دوجویتاو ۳۰۰۰۰ یتاو ۱۰۰ یاهپبال

 و كچوک یاهطیحم رد یرادرپملیف یارب سوصخب اپنآ
 دروس یرادرملیف كرزبیاهوبدوتسا رد اهلآ نیرتگررب
 یلوعم یاههنحم زا هدافتسا یار ,دن ریگیم رارق هدافسا

 .تسا یفاک یلاو ۱۰۰۰ ان ج۰۰ یاهمزادنا یلخاد

 تاپسا» اپ «تپالیووم» «دالافوتف» هک تسن میم
 دیرب راکب ار یزادربرون لپاسو زا یرگید عول اب «تیال

 امتح ار دوخ یرون عبنم اپ هلینو هکت سا نیا مهم هکنب

 یاهدیاپ ,ددینک هدافتسا نآ زا و درک بصنهپاپ۳۴ یور یتسپاب
 راکب .دیناوتیم هک دراد دوجو فلتخم عاونا رد ینوگانوگ
 ارنآ مکحم عون هک دیوخ نئمطم الماک دباپ اما دیریگ

 شلوط دناوتیم اپ ۸ لقاال عاقتراا و دپاهدرک باختنا
 هکنبا افاطم .دننین .دینکیم راک نآ یور یتقو و دوندابر
 ای یلدنص هباپهپ پمال ندرک لصو يارب یلاهءرگ .دیلا وبیم
 لباسو .دینک هیهت فتس زا اهنآ ندرک نازیوآ اب لم

 ۳ دیهد هژاجا الاح .تفگ ميهاوخادعبک نسه مه یرگید
 .مينکي سرر +ار یلخاد یزادرپرون یلصا شور

 امنیس هرات س ۲۰۳ هرامش _- ۳۰ هحفص

 »سد

 : نییرود یور زا یزادریرون - فلا

 یارسب یفاک رون هک تسا نیا ترور نیلوا
 ثاب ات ممنک یبایزرا ار یرادریملیف دروم 7

 ینادنچ رون یتفو میشاب هتشاد لوبق لباف ۱

 نیرتهداس دشابن مر دروم
 : سرود یور ره وصمخم لحم رد مال ثكي هک .تس
 رامره ینعب . تساحشاو نآ یایازم . مینک راوس
 سن مسنه تیهدیم رسضت ار سرود تیعضو هک

 ددحم میظنت هب و دنکیف تکرح نآ اب مح اش
 تین یزاس دریگیم ار امش تقو یتدم هک روت

 همش یارب ار اهیمالات دیرادن جایتحا كبک هب

 فن اخ رچپ

 دینک
 راک تعرس هب دیناوتیم نیا ربانب

 لباقم رد ۰ دیوش بکیرم یرتمک یاطخ و

 : هلمجنم دراد مه یبویع ميتفگ هک اه تیزم نیا

 ت حطسم زر هزوسس وربور زا میقتسم یزادرپرو

 ناثن هدرپ یور یعقاو ریغ یرهأظ ابو - اریکا
 له صع

 سرود یور شالف اب هک یکع دنا

 لثم فافش حوطس هقیرط نیا رد . دشاب هدش هتفرگ
 یکعنم ثعاب نشور یاهگنر ابو اههثیپرنه كنیع
 یبرودیسدع لخاد هب نآ میقتسم شات رون ندش

 بت

 عبنم هلصاف هب رون شبات تدش هکنیا تلعب
 د رک و ریانب راد یگتسبعوضوم ات رون

 ؛میک یراد ربملیف نیرفامس زا مهاوخب یئامیپاوه

 هکنیا تطب) دنتسه كيدزن نیب رود هب هک یساخشا
 اوس سرود یور هک - یرون مبثم هب مرج

 د هک اهنا و زوپسک ار و وا (دنتهآ رتکیدزت تسا

 . دوب دنهاوخ زوپکا ردنا دناهتسشن بقع

 وزرونبم هک یتلاحرد ید
 یتقوم لح .اركي ناونعبطتف دناوتیم دشابنیبرود

 هدافتسا هروم یقاو تداوح زا یرادرمملیق و

 ک درپرون تقمقح رد

 ره ایاهینامهم و یسورع مسارم : لثم دریگ رارق
 - یلرتنک اهنآ یور امشهک یرگید یهعقاو
 دمسک راک هلجع اب دیروبجح و دیرادن

 هدافتسا یئامنیس لیاسو ناگدنزاس لاح ره
 یلیخ اهروتاعآ یارب ار نیبرود یوررپ پمال

 | تو رو
 سرود لخاد رد رو لیدبت رتلیف و هدمآ لمعب

 رد روصب نسب رودیوررب مال بصن ماگنه

 يوريم زانک زنل یولج زا

 : یتنس یزادریرو ب ب
 عبنم عون راهچ اههنحس ندرک شور یارب

 روظنم یارب ر روت عبتع ره و دنوریم راکب یروت

 عسنع لوا رارق هدافتسا دروم یس

 تلاح و قمع هنحص هب هک «تیالیک» تسا یلصا
 . دهدمم

 لاصقمب دباب اتعیبط هدافتسا دروح پال

 مویدم » كي گا الثم - دشاب هتشاد یکتب هنحس

 دناوتیم یلساعبنم ميريگب ميهاوخب « بآ زولک

 «دالفوتف روتکلفر » ثاب اب «تیال تابسا» ثاپ

 پچ ای تسار فرط رد ارنآ الوبیم هک شب
 تب ب رون : مود . ميهديم رارق نییرود یالاب
 نسب هک یناعهاس ندرک فیض یارب هک تس بم
 طاخب . دوریم راکب دنامدما دوجوب یلسا رون
 ۳ ۳ رون رادقم هک دیشاپ هتشاد

 یار ونیم ی 1
 تا یرون زا رتشیب دشاب لوبق لباق یرادربملیف

 

 هک ت

 مود دروم نب

 نیزود لباقم ثهج رد
 یه رد ی. دوش

 یروط - عوشوم هب رترود

 ۱ رد , تسا لوبق لباف مثچ یارب

 هک دوریم راکب « دالفوتف»
 تازگراک یلصا رو عبنم و

 اب رتکیدزن ناوتیم ار

-_ِ 

 شیارفا ای شهاک ار تسارتنک ات تشاذگ راک
 دهد

 یارب هک تسا تئپ یهنیمز رون موس
 زا روظنم . دوریم راکببقع یهنیمز ندرک نشو

 یاههبا- هک تسا نآ عقاو رد رون نیا ندرب راکب

 ۰ میرب نیب زا ار تثپ هد یافیب و هتساوخ
 راکب ۰ مووهد زین تلاح نیا رد ز

  یوربور هک تسا یئاج رد نآ لحم و ميربیم
 ۳92 ماجنایزاب هک یاهقطنم بقع رد و تنب راوبد

 الت داجبا زا هک دوب بظوم دیاب هتبل

 ۱ عمه هنر و دوش زیهرب تشپ راوید یور ینارون
 - یم ماجنا ولج یهتیمز رد ک نا زا هرظ

 :مراهچ . دد دد رگیم فوطعم یناروت هلمقن نآ هب دوش

 ۱۳5 هبف زا ایقتم هک تسا بم ر
 رگید ترابعب اب دباتیم دنتسه هنحصس رد هک اههثیپ

 یزادرپرون ردیرث اروننیا. شام نیروم فرط
 ا هک تسا نیا « نآ درب راک زا روظنم و درادن

 ۱] دوجوپ هثیپرنه فارطا رد یفیمن یئانشور
 . دنک صخشم بّقع یهنیهز ار اهنآ

 ریال » مانیرون نیا < دوویلاه» رد
  تثب رون حیحص یهفا نداد یارب ۰ تسا فورعم

 گی رگید ترابعب ای, دشاب میقتسم رون عون كي
 ۳ رد نآ بصن لحم و ۰ دشاب « تیال تاپسا»

 فرطب دناوتیمن ینعی تسا هنحص یالاب و
 كي رد لمع نيا ماجنا . دباتب نییرود
 اجنآ رد اریز تسا ناسآ یلیخ یرادربملیف
 اد یاضف كي رد اما دراد دوجو یفاک

 ۱ تس ناسآ نادنچ تسامش محازم فقس هک

 ۳ انونک تین نکمم هتیمه یفرط
 ناهنپ نآ تشپ رد ار پمال یاههیاپ هک
 , دنامب یفخم نیبرود دید

 یژادرب رون حرش نم تقیتح رد
 مدرک نایب هسالخ یا ار

 اه تسا مهم امش یارب اهنآ نتسناد هکنآ
 :رقت لامعا نیا ماجنا اهروتامآ زا یاهدع

1 

 ویدوتسا

 : دیدج یزادرپرو - پ
 رطاخب ار «نیناوق» یاب هتیمه

 ٩ اهقفاوت» ميئوگب تسا رتهب دیاش ای

 ویدوتسا رد یتنس یزادرپ رون دینکن
 : اهملیف رتشی دوب «دش یراذگ

 ۰ تیم هیوت دین 1

 ژ زا ار اههشیپرنه دنتناوتیمن و دوب
 !۵ج ابیرقت یگنر ملیف الاح اما دننک ازجم
 2 اهروتامآ یارب لقال - تا
 یدوخ هب كنر . تسا هدرک ریفت
 فس_یسوت ار ءامئا دودص
 ار ولج و بقع یهنیمز ندرک ازجم
 الثم هک یئانثتسا دراوم رد زح

 :راوید هنغاک كگنزاب هثسپ ره سابل

 زاب مه تروصنیا رد یلو
 زادرپرون زا رتشیب میناوتیم ام
 ار اهیاس و دنت رون نی



 گم یج «یرک ۱
 تسود 4 اهمایف رعون ن

 ور
 تسود یرنع یاهملیف هک بوت یم

 ترظنهب هک مسرپیم و 9و و

 كاب اتفهب ندانسرف هنیفس الثم

 ۰.یلومعم دوجوم كي مه دنمرنه وتسا ره
 یمایمیث ی عشخاس رطاخ هب اه

 روط نیا شدوخ) یقوط و ام ؟ ییلی
 بن مرد

 یسنوستا راتفک ت ِ

 وا .دنکیم وهگ زاپ هملک هب هم هملبف

 -  ب اقانت و امنیس نیا یاهملیف ع

 دشناد رتشید ام یاهبجانام

 كناب تقرس و یدک یاییلد به

 یناس ود مقف .دننزیم مهد !
 زارسق اههداواخ لابقتسا دروم بش

 شسیامن یسراف ملف تفوره و درب یم

 .اته رتخد و نز ۰ نایرتشس فع هد یه

 و روکد منو هک مراد لوف

 یسلو تسا بارخ اتسس نیا یاهم

 مسیلاوتیم ردفچ ام هک .دیلوگب دو
 اههباتفآ و «هتکشو هراپ یاهیلدنص یهبرخ

 یاهیرتشم اب ام یاهبرتشم الصامیهل ۶
 یک .دنتسیت هیاقلباق مه یلم هجرت
 !دیراد راکچهباتفآ اپ امش هک ریوگب تس

 ام و تسا یمومع ناکم كي امسس «یفرطزا

 .مینک یریگ و ح یسک دوروزا مینا
 یرسهخ نیئاب یاقبط همه ءام یاب"

۰ 

 دناره» اب ینالوط یئوکتفک رد
 یهنیسچپ رده و بحام «نایراساگنام

 نلوم و امه ؛ناریا «یسودرف «ثانرف رهش
 ریدمو بحاس «هداژزعیش ميهاربا» و «دور
 لپالد و یرادامنیس یهرابرد ؛یدمس اینیس

 «؛بوضخ یاهملیفهپ دهشم مدرم یهجوتیب
 دیوگیم نایراساگنام رک ؛تبحم

 نیا رد لاس ۳۰ 4۳ یسک ناونتفب
 بیلیف هک میوگت دباب ؛متسه رادامنیس رهش
 ی؛قالح دروم «ینیدرف» و یدنه یاه
 یبوخ یاهبلیف .تسا یدهشم نارگاابن
 :دونیم هداد شان هاگیو هاگ هک مه

 بم شخب و هدننک درا و هک ت سالیلد نیاهب

 هک دن یاهیلبف لایق رد :ملیف یدک
 مه ار بوخ یاهملیف ؛(دنتسه شو رف رب

 ام رابتخا رد (دنراد یمک ,شورف هک

 می

 .دن راذگیم

 یایفرح هبایا رد نیراساکنام

 :دیوگی م شراکمه

 سشخاسیا رب « به و اهر ف طا هی»

 سرهت امنب- هک نمالثع .تسا اسرا :امنس
 باهن و بابا یهبره قرص اب ار كنرف

 هب ار طیلب نونکا «متخاس دهنم رد لبابو
 اب یلاس یلو مشورفیم لایر 4٩۰ تشف

 .رنمک یهیزه اب ءنارهت رد عضو نیمه
 .دشورفیم لار ٩۰ تیقاب ار طیط

 زر ۱ شت اعقوت ست اهتیض زا |

 دنکیم ناونع صنچ «دهلم یاهور

 ره) دنکن هءاپ !ر اهلدص اعتفر

 لیلد نیمهاب ار یلدنص ۳۰۰ هنایهاب «اهنیس
 ِ + (دنک ی مضوع

 سپس وا

 تاعر !ر بیا و تفایخت

 یمن اما دوش نلاح دراو عقوباب و دنک
 وسب یاهنک اپ و منرم ناهد یولج میاوت

 هک هیوگب دباب لک د .ميربگب ار نانهمخت
 نسسچ یدتیز «دهشم یاهورامنیسس راتفر
 * .تی یرهخ

 ماعت

 رادگب

۱ 

۲ 
۱ 

 ۱ تحب عوضوم ۹
 ۱ وسن . مینک ضوع لاوئس كي حرط اب ار

 ۱ ییرگبزاب ینیمز رد یدایز تایبرجت
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 حج سا مو

 هک ) یعقفاو نارگاشامت نیا ندناتک یا رب

 اش هب (میراد ندرک رکف عقوت اهنآ زا
 مرسسپا متساوخیم « یرادامیس و رتائت دیقفاوم . دنکیمت سح

 یورهب هنحص زا شتن كاب ندنادرگ رب رد ۰

 ۱ یکی دوچ ! یکیم ییاهنشوک هچ هدرپ ۳ چ : .تنام ۳ لوک
 هدرک اتدا ام یاس روهنم نارگیزاب زا ۱ ۲۳ اتم عج مشق

 راک امنیس رداع رتانت نارگبرناب هکنسا ۳ ۵ یاههو رک :میتک

 ۱ .دهذیمن ماجنا ینابسس  سن یا»م 4

 ۱ تصععخ هکتس ۱ تلع نازگرا هه اس .ج مه

 ِصس هوم 9 ِ ٍ نش لاه م هطس هیردنب ه وا وجح

 هی و دن را _ٍ نم ن- رو 3 "۷
 یاب دها رخ هعسوت ه هجات ءدون نیا

 1 ضصس :تط مدنج. تقو فرص هتلا
 دن وشیم یهرحم ت نآ ونع د» 7

 |۱۳ و ۲ تسا مزال هم هلموح و

 ح گیزاب یاقآ نالف هک مدوب دهاش ییامنیس درک تیپرت نیپ یر
 رد: ج بس م

 رگیژاب دیوگیم و دروخب رگید رگیزاب یتفگسه یاههجدول یرادا لوئسم لماوع
 فا زگی هنب زه اب یناهملیف ندش هنخاسف رص

 ی«اهراتا یارحص» هلمج زا) .دناهدومن

 یامنیسو ره لاحت هنافساتم هک «ینیلروز»

 زسن نآ تلعو « دشن عقاودبغم راید نیا

 یزسرهعانرب رظفن زا هک هدون یناهابتشا

 یااب هک یلاح رد « دناهدیدرگ بکترم

 یاهتلاعف و اهادانرلماجناناکعا « هیره

 كه رفحطس ندرنالاد یهبیمز رد یرترعثرمشم

 تشاد دوجو هدوت

 یلیسگای همانبلیف یاوتحم قط تسینرناح «یراذگ هبامرس یهنیمز

 -ٌژرواشک اب هکتف

 ... دن بم فرح رتائت و

0 
 تیم هراس تب ۳۸۴ هرامش تم ۳۱ هحفص



 رتسا بیس ۱

 تشگ نیرومام هاگشورف نوربب رد
 رب 0 هامص نام

 س يه یلیقت بیقعنهب هاگشورف نیسدخ
 مادب تسبنب هچوک كيرد ار وا و دن ادرب

 یدابزتقو هچوک ی
 ادهعب تسا بش همین هکیلاحر ۲
 فقوت دنتسه دمآو تفر رد هک یتاهلبیموتا

 یرا:رسلیف یاههحص مدرمی ارز .دنکم

 رد یلیقع یضنرم
 تسا هدروخ ریث هکیلاحرد رگید یاهحم
 دنکیمرارف زاب تسا نیئوخ شنروصورس و
 تاناکما .دونم قحلم واب دازث هب زورپ و

 یرادرسلیف یایهو رگ .تسا مک اعفاو هحم

 راسک . دیراد یئاهتساک و مک هنیح
 هتسه هک یللاس زا یکی دیوگیم ملیف

 تدوب ددنیم ار ملیف ناگدنزاس یابو تسد

 فلتخم نالوئم یراکمه و یفاک تائاکسا
 زارق یتفو لثملایف .تسا
 هکشنیاب هجوت اب هدون هفرگ ملف رجآ

 هتنهود دهه تساهئاد همان ره و كهرف

 قاطا نیازا شتتفرگ هزاجا لاسند دیاب
 نتناذگ اب رخآ تسد و دیود قالعا نآهب

 یطبارف رد ار یرادربلیف راک هعیدو

 جیضون رافص اما .درک عورش كنهامها
 و تالکثم و مک تاناکما نیمهاب دهدم

 ۰ تسا یندید و باج

 س از رد تسا

 تخام بوخ ملیف دباب ریگ اپو تسد للاس
 درک تواقم دبای و

 تفلا و یا بوخ
 یاهملیف اب رگاتادت ان

 دریگب

 رد تقافر هتیلا مدنسپیم « راکرب ک

 اب ندب قیفر اب راک

 رد نالل تسا نکمم نوچ دننواقتم الباک

 زسچ ود هنیپرنح ثاپ

 ادسپپ فاانخا تخس هنیپ رنه تكب اب

 ءراک تقا رد ۳۰

 دنکن

 هدهد نان « واگ ملیفلصاح ۳

 میترد هک دون یاهلامیص یهورگ طابثرا

 هک جون امخ روصت نيا ایآ تئاد دوجو

 لامسع

 شومارف

 هب ۲۴ هحفص 9

 رنوم یدح ات هورگ مهافت رد نادرگ راک

 وب البق مهافت نیا :یل

 هک ار هلئسم نیا دیناوتیم ابآ 8
 ار هورگ كي تحار یلیخ «یلوج رهم

 شدرومرن و حرطع دوبهدروآ امنیسهب رتاتت
 ادیهد حیضوت

 ینح.ت ت هلثم نیا :یلاو

 یهوزگ؛ اب «ینزجرهم» متک هلال رد ۳+

 ی < ست هک ۹
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 ی رب

 هدهع رب کی اف کا

 وخشعن «ناعریسن » یاهااللم هتش
 خ و 4یمالتتنا» یاکآ اب و داد

 تساخر و تسثن و رتکاراک نامها

 شقن یافیا راتفک یهوحن نامهای یتح و

 یگنبارتتآ هک دو تم ننه
 ضخیم مچ ًاقیفد ی ۱ نوح

 ِب ۷ میت تك ۳ 

 مه اش منکیم رکف سس بلا 8

 هب رتائت ندنادرگرب یتح هک .دیشاد قفا وم

 «یئوجر هم« و دراد مال یداب زی زی رجامنیس

 دوب هدنآ ف ییوخل راکنیا سپ زا
 

 تسعهد وج

 دیدیم ِ

 تسین «ینوجرهم»

 اهتقت نیا زاكيمادک هب اش 8
 ؟ دیدوب رتکیدرن

 هک دندوبییاهشقن اهنپا : یلو
 م مدرک یز# و متشاد تسود

 گیزاب یارب هک دراد یصاختیسوسخینقن
 لباقم هحفص رد هیقب

 لاح رم

 امنیس هراتس سس ۲۰۳ هرامش

 راکسا 78 ِ :الع و
 دزیگنایمرب

 ۱ : ار لا
 2هزاو اودراد مه یشوخیادص ؛تسا فاطعم س ح یهراتس ی ناونع 4 ی 1( کای هک ن 1 رب هوالع دنسیارت ِ ملت ۳۳ ۳۳

 کا

 رد طقف بشما همان رپ

 دنوماب دامنیس
 . هک یرثا رد اکیرمآ یامنیس نادنمرنه نیرتروهشم
 تفرگ دهاوخ رارق ناگمه دنسپ درون

 زدلونیرترب .یلهنیما زیل .نمکاهنج



 اداءاص یلو تسا هیفن

 ننرود .دنکیم راک تماص ملبف اب و
 هی اب زین یرگیون توانن

 زادهلفاحم هس

 ت نیرو وا دقاف اه سرود رتثس هک

۶] 
 هک دتمه : اه

 تشف
۰۱۱ 

 دارت

 «دیورال وپ
 سلانچ زا رههک تسا یناکنرم

 طعن « طلا دک ایم

 ینایک سود

 یتابدج یکسکن هلیسو اب و سرون ا ما

 بیم تلافر ناددیم# اپ یرادرب رب

 ینایک ود نیا یودره

 و تسا نیب رود ز
 و «كلادسک » فده ی

 هدرتسگرازاپ هجیت رد و تسا

 یلایک !دل .تنکیم نیما
 هتاوخن هاگچیه تیعفوم
 یاراد شایراد رسبلف

 ییرود اهن
 رس هوا) یرادرسلیف یا

 .دنکی م یقرعم (تسا تماع هک ۳۰ لدع

 رظنن زا هک تسا ۲4۰ لدم تس داد و

 تتهرپوس یاهنیبرود هیلک ۷ نامحا

 هک تییبرود اهنت نسیا :تسا تواتع
 یسرود هسد رد نآ ی دص طبح نفورکیع

 یاهنییرود رثکا هکیلاح و
 .دنراد یبا رج و هناگ(دج نب قورکم ,هباتع

 «دلادک » تالوعحم هک اچ!

 نا هدنوتیع هیهت هعاعاب تعنح

 كي دارفا لآهدیا دناوتیم رب سرود
 را رسق یرادرم ربیوصتا سقف ی

 ویک نس
 اتبث یاهنییرود زا رسگید یکب

 .تسا «وسیکن س» هداتسا لباف و دورع

 ۲۵ و ۰ ۰۰ لماث نسرود

 یاهسرود تس

 .دشاب یلهاجسن ی هیگ

 « لا دک

۳۳ 

 رداک ۱۸ :قلعا هره :اهیگ ز یو

 تفام طیف یارب هدانتسا لباق و هبنا
 (وتق هلن) روت

 هد اپ هویکنی» نییرود ره انض
 ۳ ی یارا

 نورد زا یرادریلیف رس ن

 رگید نییرود كي یسح و دیلک <
 یارت از اهنآ ناوتیم هنبلا هک ت

 یزادرخ هام روس رد یاسر

 اکیجویک
 قارغا نونب «اکیجویف» یاهسرود

 دوسجوم یاهنییرود نرتهجس ی
 یارسب هک یصوصخم تانص ۷ ن

 اچرک تنامفرگرف رد اهیروت
 تیقورعم دیاب هک رولعنآ رازاب رث کت

 یاسهنیرود نیرتریظنب زا ۳
 « لاثم یارب .دنوریم

 لباق تشه نیبرود نیرتکیس4
 یارسب یزسیگنانریچ_تردفب

 ۱ اب كيرات طیحم رد یرادرمف

 یلع

 ۱ ها مه

 ریارب یییزود نیا زا هداقتسا یارب مرال
 ین رچعم ( تسا ,يکنر ات رد متچدید تردق ۲

 یاهحیرن راک ابض .تسلا ته یاس رد

 اعبحویف» ملی
 یاهنیرود یارب قوت

 هدن هفرگ ملش نا وتیم هک هدش هتخاسد

 ار هرابود و دنادرگ زاب ادا هب ار

 یور املود قسلعت) «زوپمبا ربوس» رولطم
 اب هک یلعع هداد رارق هدانتسا روم (مه

 یاهحیرستراک اب و اهتاک زا كبيچبه

 . داد نروض ناوتيمن جیار

 لسات «اکیجوف» یاهسرود

 7۸0۰ لدع هک تسا فلنحم لدم هدزاود

 یار دوجوم نییزود نیر «لاثم ی رد
 ,ودش ی رغم (سکس) اهبل اب اد وسعت

 رطاخب ارتلا نیرود نیا یایلدم رگید
 عو رخ اطتن ه ملف دساد رگ زاب تشخ نامه

 دوجوم نییرود چیه هک دنتسه هجوت لباف
 .درادن ار ینیزم نبنچ یرگید
 فک

 نسیرود ریظن «فگ» سرود هعخشم
 رد هجنآ .تنآ ناوارف یگدا «گلادک »

 رد "دمآ الا رد «الادک» یاهسرود دروم

 قد زین «فگ» یاهنیدرود دروم
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 ننک

 رطاخب « یک« یاهیس رود

 هرمز زا دنراد هک یددعتم یاهیگ ژیو

 تشه دوجوم یاهنیرود نیرتهدافتسا لباق
 بیم «ننک» یاهنیرود اب دنوریم رامشب
 راد ماجنا ار یکینکت هنوگ ره ناون

 ردرداک ۰ و ۲ ۰۸ تعرس هس یاراد

 تک رحو هتسهآ تکرحناوتیم ,«دتسع هیاث

 تردق :درک یرادرسلیف اهنآ اب ؛ر عبرس
 زا ناوتیم هک تیدح اهنآ موز یسدع

 لاوتیم هدرک طبق ار تیاهلی ان رتع
 ینح «تفرگ اهلآ اب ار هیئاث رد رداک كب
 اهنآ راکدوخ طعض هنات هد زا ناوتیم

 هدرک هدافتلا دوخ زا يرادرملف یارب
 !دخ رهاط دوح ملیف رد و

 ۸۱6 ؛دراد لدع رزاهچ ؛یسک

 .دنتسه تعاص یگمه هک. ۳۱۰ ۶ ۳ 6

 رب وب
 : تحاس رطاخب «رئوت» یاهنترود

 نرشلکش وز هدنراد هک ییهدجیپ
 .دنوريم رامش تشه دوجوم یاهنیرود
 ود و (2۰ و ۱۰۸) تباص لدم ود روت
 یاهلدم .دراد (۱۰۳ و ۱۰۵) قلا لدم
 رد رداک ۳۹ و ۸ تعرس ود یاراد تماح
 ربوصت ناوتیم) تسا سکلفر .دتسه هبنا
 بیور :(دبد نییرود هچیرت زا امیتتم ار
 یاهنیبرود نیرتهبزا یکی «رثوب» هتفرمه
 .تسا نادنقالع هدافتسا یار تشه دوجوم

 لواهدنالب
 نایم رد «لواهتنالب» یاهنیرود

 تخاسرطاخب «رازاب رد دوجوم یاهنییرود
 [یاهنیرود ذودعم زا دنراد هک یهجوتلباق

 ۰ 4۰۰ یاهلدم یاراد .دنتته تثه بوخ

 * ۱۴۳۰ و (تیام-یگنه) ۷ و ۷۰
 شیاهلگ یو .تل «ققطان) ۱۳۳۸ و ۱۳۳۵
 تماص ياهنییروخ تافص مامت عومجم رد

 نسیا اب هدر سگیم رفرد ار الاب قلعان و
 یلو رگید یابرهچ « واک» مس و دوب

 هک دندوب یناهر /

 اب اهن به یاس تازیهجت

 دیابيب هبناخ نآ یاهنییرود تحاش

 تخاو هبیتاب هک. نراددوجو ییاهینابک
 هکد ته لوفثم ایم نیا رگید لیاتو

 اعسس سا مرال یاههبج هیلک _ناتنالوصحم

 تم : رسلعن یلباسو . دریگیم رب ردار
 , هیای ه ۰ لا یاهبلیف طبح یا رب توص

 :نکفارو ۰ ملبف دن ویب هاگتسد : شیابن هد رب

 رب یکیسال دیدج یاهیلوق ۰ رتلیف

 رون ۰ یسدت : ملیف یاههقلح زا تطافح
 تشردو زد رهلس وایهد و نفورکس + حس

 رگید

 تشه ییامنیس یاهباتک
 یاهیاک زا يدادعت لماخ نیربز تسیل

 تشه یامنیس یکینکت هدافتسا لیاق و دینم

 دل تنم یلاوتحم یاراد ایرقت هک _تسا
 زاین هیلک يوگخساپ شیامک هک .دته
 و ملبف دنقالع كب و رگامنیس كي یاه

 تان
 : هو ) تشه یاس بانک -

 ننرتعماج و نیرخآ زا یکن - (نتبل یتل
 تشه یاسس ياهكسکن هک ینامس بک

 بس یم حیرثتهانناوخ یارب منقهب مدق ار
 , دنک

 توار ؛ هشون ) میزاسب ملیف هنوگچ ۳

 روهیلو رمید# اتسن یناتک - «سوگ و ق
 * یندنا وخ و دیشع دراوم یبهراب رد

 : هون) تشه ریوم هچباک - ۳
 بتک نیرندیعع زا یکب -( سالوکیم الرام

 و هبهت یگنوگچ اهنن ه هک تشه ییاهس
 یامنهار لب : دزومآ یم ار ملبف هطرع
 تشه یاهملیف هنوگچ هکنآ یار تسبوخ
 اس نیا دوبحع رازا رد ار یرتمیلبع

 . درک شخی
 تینل : هتخون) دازآ یزاسلبق - «

 لباف و هدنزرا بتک دوم زا - ( نتیل
 رد هک ۱: و تشه یامنسی ۱و هدافتل
 . تساعسس بلاوج هیلک هدن رگ رد

 یفارگات ابلس نیس جنب -
 نیرتهب زا یکت - ( یلساب فزوج : هتشون)

 یرادربعلف یگنوگچ هراب ردیلامنستک
 *تشه یاس .راد رتلیکكب میلقب .يیلسفكت

 هثوگ رد هنابلاس زین یددعتع یاههراونشج
 هدهد ناتن هک دنکیم رازگ رن ایند رانک و

 تشه نارگ انس ندرک یقلت یدجو هقالت
 یفلتخم تادرشن زین . تساهیس نیای ارت

 زآ نیرتفو رعم هک دوشیم پاچ هراب نیا رد
 تل و مکح هک .تسا * رکسع میلبف تبا ریوس»

 دراد ار امن

 و اهموزج «۵ ادک » ینایک اش

 | کا هچرگ هک دنکی م رتتنعیددعنم یاهیاتک
 «یرادربلف اتتسیساکع یاه كينکن هراب رد
 . ره ود نیا یکیدزن راماخب لاحرهب اما
 نادنقالع یار دناوتيم روزم یاههوزج
 .دشابیرئوم كمک و امنهار هتشر ودره

 هرهچ كي «ناحیس اپاب» الثم تا نیشلد

 و. متشادیم نود اهنآ .نسرک یگد
 و افت ريوکپ و مهد ناحجز مناوتی

 مک یع رکف هک ملیف عد نا 8

 مسن تیحص اهنآ هب عج ر رنثیپ هچ ره

 سخت ثاب مینلایم روش رگید زا

 ملف رد ۶ ۵ دیم هلارا ام زاییاتسو

 زاب دوبامخ یدها ملیف هک هرازس دلرگ»

 لئام

 هک مه قرگید مل ر دیدوا دحدک ككي

 تیم اشیا ار یشقن هچ «ریگنن» دیتشاد

 ؟ .دیدرک

 ی و راوخابرنازا ی شقن ؛ یلاو

 ص یهلاتبا هک مدرکيم ةيا ار فورمن

 ۱ دما و تر لحم وا دزتم | رها و درب

 دوب یسوصحب ساخت

 یااب اش هک یناهدیفدا.اع ابآ 8

 ؟ دو انراهچنسه دبدرک
 5 میم «دییمرت ممس  1

 ۱ ۳ ۳ ۱ سس یلاد

 منک یاب ییاینیس ملیف نیازا

 * ریسگنن» ملیف درو ردیرادقم 8
 یاهراک و دیدادیم هلارا هک یتصخن و

 1 ؟ اینک تبحص «یردان رسما»

 ۳ هنیم میوکب دی+ قاو رد : یلاو
 ینامر طقف متفرگن رارق راک مچو مخ رن

 ملی هک

 یقف وم ملیفمه یدودح ات هک دیدن هچجوتع و
 یرادعع ٩ یرا

 هدیدا نا دمآ نارکا یور

 «یردا» هک تسا تسرد دت

 تسناوتاما دوپ هدتفا رود دوخ یلصا ل

 ۱ . هژاس بوخ راک كاپ هسق كي زا

 بروصتادب هک مکس م رکقنم لق
 « ریگنت» هکتآ لیلدب دشت یبوخراک ملیف

 و دروآ نیلاب ار «كيوچ» یهعق شزرا
 1 نشحاسناکما و دندوب توافتم الماک ودنیا

 / . تشاد دوجو یرتهب «ریسگنن»
 ۰ ار یزاسک ره ؛ هلب «. يلاو

 شعسو نیا شیب یلو ,درک رتهب ناوتیم
 شاسماب منکیم رگف عقاو رد نم دیسریمن
 شیقدیم هک تشاد یب هب ریگرد یددعتم

 یندودحات و دوب هچ اهیریگ رد نیا منادیمل

 نا هرگ رک كي یارب یتقوو دش لیست وا هب

 شلبح یدازآ دیآیم شیپ یتیعشو نینج

 یصح لعیدازآ بس اب و دونیم پلس

 هتنیناکنت رب زین شاهبدنا .تسا نکس

 تسزا رم ار دوخ یرکف یداژآ یتعی

 تسیقالخ یوررمب یتح هجیتن رد .دهدپ
 سادا تشانک دهاوخ رثا نادرگراک اب
 ردو دیک یدابز تمحز «یردان» مناديم

 تایدزتهینف لصا هبدرکيم یشخوکر اک دو
 . دشاب

  تکرح دروم رد هک هلئسم نا 8

  مدرعف فن رتخیندکد شلگ «یلایمیک» یاهملیق
 +تسا سمل لباف ییامتیس یاراد و دراد
 نینهزا مه «یردان» یاهبس هنوعن ناوتعب
 تشلامش هکنآ .تلعب هسلا . تسامبس عون
 + دیاهتشلادن « یرفا ریما ۰ اب یتساح رد و

 دنک رارقرب مدرم اب هتسنا وتیردان
 ؟ تا

 دیشاپ هتشادرطاخب رک! : یلاو
 یربا ریکتت ملیف هک

 ار رک شرکید
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 هراتس

 لح هار دنا نیا عضو هک مادام بوخ

 یقیسوم : درک هشارا ناوتیمن ار یسعع
 منکیع رکف نع و تسا هنیرظ یاهره رج

 لاح رهت نیرنلکشم وزج

 .دشاب راک ردیاهساخ دیاب : میوگب مناوتیع

 .دوشب شیامزآ اههدیسرمار زا هزان زا
 اهنآ ناو ات دنراذگن رس تشپ ار یلحارم

 رگا الا و میئادل هدنناوخ اب ناد یقیسوع ار

 درک اعدا اصخت هک یکره هب روطسه

 تودب منا وخیع بوخ اب منزمع زاس پوخ نم

 و رکق رت تفد جیهنود و یسررب چیه
 و دنا هک میهدن هزاجا .- شوک و هثیدنا

 و اهرابیعب ماین اتعیط دنک هحرخ ار شراک

 هکلپ امشو هدنبه و دروخیم میب طباوم
 دنهرتهتسیچ ره ددهفب دناوتیمن یکچیه
 . تسا مادک رنهیل و تسک

 م زکف هک دیزاع ییلطم رکاب

 دئاب اهرنه

 فیم طرف حرطم تس

 مک نم
 ائا

 یلئام رگنشو

 رارکت هه یقحاب

 س ینا ربا یقیسوم - یناربا یتیسوم
 یتسوع یا دصرد 4۰ - ۸۰ دباخ هنافساتع

 رطب . تسین یناربا یقیسوم زورمل جیار
 ؟تسیچ یناربایقیسوم مینیبب دیاب لوا نم
 هب ؟ دراد یلعبارشث هچ ؟ دراد یداعبا هچ

 رتکی - نادیتیسوم تنگ ناونیم یسک هچ
 یعتیسوم یا رجا هدهع زا .دناوتیم هوگج

 یعیط میشان تسرب نطو رگا ؟ دبآ رب ینا را

 یاناخ -نستلم میلوگيی م هکر وطنامهتسا

 بیئوگب ددابمه رولتنامه نم نت - نم
 - نمروک تاییدا - نم روئک یقیسوم

 یتفو تسه شنوخ یور شسا لاحرهب
 ميلوگی میتقو و تشاد یلاعم ما نیا «<

 لیصا یقیسوم دباب ام رولنس یناریا یقیسوم
 اعتیلع زا هک يقيسوم نآ - ددشاب یناربا
 و یلع رلاع ه نوچ هک تسا هنفرگ هثیر

 ءبابيهنابدوخیتسوسه .ييدنفالتدوخ ییسم
 مشابیتیسوم عون نیالائدیو مشابدنمقاع
 حراخ یاهرجنحای یزاس ره اهکی لادص ریو

 یتیسوم ما یاهعباع چیه نودب دوشیم
 . مینکت قالطا ینا ربا

 دیاب هک دراد یلاهیگ یو ام یقیسوم
 هنافسانن هکاهتآز ایکب . دون هجوتنآهب

 تسا هدرپ عبر هلئسم,دوشیم شومارف دراد

  ۳ ۶ ۳ هحفص 0

 بنر

۳ 
 د دوجوم یاهعبام و اههنوگ ء ینارب

 نوبامه اگه س روش - ریظن « یقیسوم

 .. كل رتتایب اطعوبا - یتشد ... روهاب

 اهنآ هک دناهتف رگ زا رف مهم هباب كي یوررن

 و دزاس رنامتع یللسلانس یتسو ۲ و

 دنا وخ هکنیا یار تسا هدرب عنر نآ

 بینزیمیلام .دنرببیب عوضومنیاباتقیقدهلجم
 دراد«روخ» یوروثشلرزب زاگنهآ فوا ربما

 كب رگا یلو ( فواریبا روخ) مانب
 2 نیاب یتاربا علطم و یع او نادیقیسوم
 روث نیا هک دمهفیم دنک شوگ
 روش» اب یقیطعت جنه و تسا یورو

 یهتنفگ نیان یاهدع تسا نکمم درادن ینا ربا

 ۱ هیاخسرس نع یلو دنکن شضارتخا نم

 سزاگنهآ كي ناونعبو متکی عافدرظننیا
 عید رگا منک راهظا ملیام - یقحان زتورپ

 دوش هنفرگ روش هاگتسن نیمه

 ینا ربا ریغ یقبسوم كي هب لیدبت هلصاف هلب

 تسا الاب لاتع مهنآ لیلد و

 هک رگبد هتکن و هتکن كي نیا
 هللس دوشیمن هجوت تسرد نآهب هنانسانم

 نیا . تسل یناریا یقیسوم
 دراد ینارنا یقیسوم هک تسا ینصوصخ
 اسا دوش ءهدند تردن ه ابند رد دنا و

 نیا زا مه «دنه» یقیسوع

 یراسهادب و یزاوتیهیدب , تسا رادروح
 یتسوم یراصحنا و بیجع نام وصخ زایکب
 ناگرزم و نف دیتاسا هک "تسلا یناریا

 اس یار هتیس هنیس و تسا هدیسر امن هک

 ههادن نسه هلسوب افیقن تسا هدش افنح

 هعد دنچ نیا رد الاح هک تساهدوبی زاوت

 زا هدرب

 و دوشیم

 یا ون ههادب

 ب رب تساخ

 يا« دندقتعم نآ هب ام یقیسوم

 یتسردراک و تساددش هنیشک تن ه ریخا
 یزاونهیمدبهک هنکننیاهب رگایلوتس

 هدرپ عنر هلتسب

 دها وخن یقاب یزیچ امیتبسومزا دوننهجوت
 !ددیما

 اود مه

 نآ زا ءق و دخاب

 هوس
 شال ۷ مب

 هبیلم یعبسرع رگی

 یاهکنعآ مع زاب اهنوک و دیآ

 یاهدثوک و اهامش رکف اب ار

 دنوتشب اش زاس زا ار یلم یقیسوم

 . مرکشم - یقحای

 ۱ را لیسا
 سیم رک

 امترس هراتس - ۲۰۴ هرامش

1۹ 

0 

 | و و

 :دنکیم رغتنم امنیس

 رب تجوز
9 

 ام ۲

 اعت جم

۶ 1 ۷ 

 روی میمجب هوس هم

۱ ۳ 

۱ 

 جو

 . دیهاوخ یدایز یاهنرتس و لاسما یئامنیس لصف رد

 اپ ملیف نیا هک میهدیم نانیمطا امسشب ام یلو لند

 یپ رته تسا یرگید زیچ شروهیشم ناگشیپ

 ۱ هدرکن ناهنب یکنزژ
۱ 

 یناپمک لوصحم . یگند

 -ونرازهلال -لپورتم امنیس

 : ارشد تلاحد «دود. نود شتآ»
 ه مه زاگنهآ و ربهر ماقم رد نوج

 هدنآ شک تروص لایرس ابا
 ۱ اما نیرتکچوک و تسارحس

 ار زاملیف یگناگید یناسآه و دراد
 1 یرگید هلوتم نآ هک كينکت اب

 اهیس راک دادعسا و هزیرخ اب کن

 دل لایرس ننا رسا رس رث :دهدیم

 هزاک رلنن زاهک درادندوچو هحص كار

 هچنآ اما «دشاب یشزرا ومابپ یاراد

 نم رظنل و - دراد یروآ اب
 ۳9 وجوه باختنا - تس
 رج هک هچنآ و هداس تانزت و
 ء تسالاو «هصق» دخ هتنگ

 ردقنامه «دود نو شآ»
 : و رکق زا تسیلاخ یلاعس رغ

 یاراد اجباج و تسا روراب یلاسنا

 لاسروین وب

 ۳۱۹۵۱۰ نفلت
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 0 یاهراوید و دیعس فتس

 وتکن رودو دیاتب قأطا نورد هب هرحنپ لخاد زا هک
 مایف كب یزادرپروت یارب « دنک رپ ار اه هیاس هک یاحروتکلفر - نشور

 هید گا اما . دته ییوخ یعیبخ دنشاب هرم اهر تسا یفاک ۱. سا. | ۲۵ یگتز

 , دهآرد یزاملیف زکارمنی رت ربنعم

 هکندرم « یرفعج یلع دمحب

 ! دربیم جنر
 ؛ناجرمزا دهن یرععج یلع دیحم

 داد هلارا ار دوخ لقسم یهتخاب نتخت

 نربا « تشادمان درسم جنر هک یدرع» هک

 «اناقشاع ملیق نیا .دو ملیف نز رگیزاب

 لیلدب. دوب لاس نیا بوخیاهملف هلبج زا

 ترباو یرنعج بوخ یزاب و تواتتم هژوس
 ء هچرگ دومنسس توافتم یرثا یلکروطا و
 دز همطلراک سفن هب یرتانت یاهسنازیم

 جنار یاهعوضوم زا یرود لیلدب ملیفاما
 دوبشزرا اب یرفا « ون یفرح هبنتخادرب و

 دراد همادا

 و هملاکم لقت و تماخض مغرب هک تسناه

 یفطاع راب زا «یئارجا لکش و اهبا

 نآ شاعن قیفوت كرزب تلع .تسا روراب

 ناکدوک یدودح ات و ناناوحو نیل

 داسز رادقفب نیا و تسا نیمه لاگرزت
 «یمیها ربا ردا» هک تسا یئایند لوصحم
 تمحز و رارصا اب و هدنیو كي ناو
 مولعم و دوب هتخاس شیوخ یارب «رایب
 دها وحیم وا هک تشاد یدوسک هچ ام

 .دنکر پ «یریگ ریوصت» اب ار
 ییرف ماوع» «تیژوگامد» هدیدب

 هبو هفرشیپ عملوج رد نونکا «یعاتجا
 تیولوا» هب زورما هک یندعت رد «سوصح

 ینلاخد «تسا هتشگ یکتم «یدام لاک

 و یرکف و یرظن لئام رتشیب رد باغ
 .دراد یر ۳

 ینهن داهن كي نونکا یبیرف ماد
 كنهرق رد و داصتقا رد تسایس رد «تا
 دلنام و تئآ زا یتسف رنههک زود چیاد

 باب «یزبچ نلش باب «مسیدونسا»

 هب ار دوخ و «ندرکر اتفر زود و

 عیاجرد یثحبم - ندروآرد نآ یاه ۲

 ایندزورما. یعامتجا یساشناود و ِ ۳

 ره رد نآ یاهتروص عاونا
 یداصقا ناینب و تاوخ تبشب و هک
 .تسا توافتم هعماج نآ یگنهرا 5

 و اهدبنچ یاراد . یبیرف ما

 « دنهدع رشن !رنآ هک یناهتلع

 .تسین تخاش لداق یتانآ هن هاگ رایسب

 عماوجرد یرقماوتهک سا یهیدن
 مه فلتخم یاهتاک رد یتح .اهگنهرف و
 - ماوع الثم دکیم ادیب تواغع یایلکش

 رگیدزورما : ایورایبهنع هلغ رمحع یسیرف
 ذدوفنو هرطس نوچ .درادن ار هنگ ذوخن

 یبرجت یاهلالدتسا ربارب رد نونکا بهذم

 لاحتبا اب .تسا هتخاب كنر یکسکن و

 مار عوسالهل زونه ؛مدرم زا یمظتا تسق
 دن زایم لد یبهنم تافارخ و تاداکح و

 هتشادرنرد شیشک سابل رفتکب و تسا یفاک
 «دنک هولج تروص شوخ و مارآ و دشاب
 .درنگن یرد ره زا دناوت ات

 دروم تردنب :تربق نیا نوچ و
 ناسآ یلبخ «تسا هدوب یهام هدافتسا
 دداضتسا دروم مدرم یها رگ رد دناوتیم

 یهنم ناگدنیامن هک مياهدید و دوش عقاو
 .دناهدون مک «خیرات رد مه دساف

 داصتقا هک تم ینامز نوتکا اما

 بهام زا یاهحرع نینچ رد تسایس و

 یاهراک هب طوبرمام لام نوچ او تسرتیوق
 زا یدادعتهکدوخ هتفگ رگا ۰ تسا یرنه

 تادنمره - نیرتحلاع هن - نیرتفورعم
 راکر د دایز رادقس هعباج رهرد معع ره

 دنیوجیم دوس یبیرفماوع لماوع زا ؛دوخ
 . تس یارگن یخس

 ,يرنه : لماک دعف ؛ اجنا رد و

 یاع یگتباو یاهابنج یاراد هک تا

 و شی یاهربه اما تسا عامتجاهب یداصتقا

 صوصخت - ۰ مه ظاحل ننا زا رتفیهف مک
 . دناهدوبن رهد دصق نیا زارپ - رو دا

 و «وساکیب» «یشاقن رد شگرزب لاثم و
 دنتسه یناشاقن زا ودره اهنبا .تسا «یلاد»
 یسلاع دیبات دروم ناثرنه و كينکت هک
 یاج ناشتیقالخ تردق و كنهرف «تسا
 راکشآر ایسبیزرطن ء ودرهاما؛ .درادندیدرت
 ینابیرف ماوع جیردتب هدرتسگ یتردق اب و
 یاهناوتشب اهنت ناشیرته تردق هک دناهدش

 ره رگا و رتدوسرب یرادناکد یارب تسا
 ,دناهدروآ دوجوب یرنه یرثا هاگدنچ زا
 راس یکیلکت ریزرد هنابیرفماوع دصاقم
 .تساهدول هنفهن یوق

 لاتم ؛كلررب نازاسلیف تایم رد
 «ینیلفوکیردف» شتخانش لباق و هدنز
 «تسا

 هک تسا یمیرق ماون .دنمرنه ینیلف
 بپاوع لماوح .دنکی م راک شدوخ حلعب رد

 دوخ ملیف رد نامز ره وا هک یاهناییرف
 مکحم یگنهرف زا هدافتسا اب تسا هدرب راکب

 غون یرایثوه و یوق یکینکت و عیسو و
 هک هنوگنامه - ینیلف همهنبا اب تاسآ
 یادر رود تسا یلاطیت - تل هننگ دوخ
 ار اهمرف نیرتایز هک نامزنآ یتح .دیفس
 «دنبرفآیم زاب یاهنحم نويبزوبک رد

 هدز «یژولوتیم» هب یاهنادنر
 هچنآ اب «دربتسن نیا هوحت اما

 الماک دندزیم«یتنوکسیو» اب «یسلوزاب»

 نابیرفماوع كرزب نادنمرته «تسا تواعع

 ناعامتجا ناگدنروخ بیرف و تاعامتجا

 و كنر رپ یگنهرف ناوخ ناگنسرگ كرزب

 .دنانوخ و تشوگ و یوب
 هب هناخ بایسا هک «تسا یعیط و

 كنه رف هک یاهعیاج رد ؛دوربم هناخیحاح

 لزلعم شایلامبسو یلدا . یتاقن ؛ یعسوم
 شایسن رفهاوت :تسا كم دنانوهتتخینامر

 .تسن هدیچیب و لگشم نادنچ
 لمعتسم رایست لاثع ننا هکنیا اب -

 یملیف ناوعت ار « رصیق» ملباع ابا - تسا

 دربتسد و ینیرقآز اب : هک مرواین اجنیا رد

 یارب « رما وب رد شایتسس یاههیامهب
 .دول یاهزا زیچ «جیه» یاس

 درک یم تحص یاهعیاج زا ؛رصیق

 و یتس یاهمرف نآ رد ناسزنآ ات هک

 یاهقاطا هداس لکش - یمدرع یاههراگنا
 مامح و هچرازاب و یرجآ یاهناخ «یمیدق
 .دو هدماین نیس رد - شاهناخروز و

 یناوجء.رما ودب رد «یلایمیک دوعم
 یراب و :دو هعماج مغ تخاخ هزیرغ اب

 اهمرف , تخاش ننااب فدا اب هزیرغ نیا

 یئداوح و ریگس فن یموادت_هطلس رد "ر
 هضرعیملف دوهچرهو دروآ رد عالعتناین
 تشادار «هزات» بان تفص هک درک

 .دوبن ینرقماوع «رما ودب رد نیا

 فبام ماعت و زاسلیف مرگ ساسحا و سف

 رد -- دو هدرک هبرجت و سح ه ار ییاه
 ساحا نآ. رد - شدوخ هبرجت و سح دح

 .میدرکی م
 ات و . رصیق زا دعب هچنآ اما

 ببماوع هدش هتخاس لاس ٩ هب كيدرت ینامز
 مومع یه .ماوع هک اریز «دوب یبیرف
 رظن لاثع نیا رد .دول هدیدسپ ار رتیق
 و تسا «لک آش اد» لقم یملش یتح نم

 ننا رد «یدعب راثآ زا مادکچبه هک میدید
 . تشادنار « صیف» یاوهو لاح ؛ لاس 4

 رد كنبا ۰ هتساخو باوخ زا ماوح اما

 راد و :دزبم ترچ هتشذگ یاهتس ۰ هثدن

 - یلع «فداصت مه و سلاشب مه «رگید
 یاههوگهب یهاگآاب هک یزاسلیف «یمتاح
 یتراجت تسکش زا هیناربا هتشذگ یگدنز

 تصرف دصرع و هدرزآ «لمشابای» ملیف

 .دز تد خیرات ییورال هب هدوب

 «نا رفحا ناطلس» هک تسایهیدب

 رارف یخیرات یاهملیف هدر رد یناسآهب
 سرت بیصوصخ رب هدایز لامتحاب و دریگیم
 تا نامرتلا ات نوبزیولت یحنرات لایرس

 * لوا رم » رد) برس هازا هجنآ ایل
 دنکیم اضتقا اجنیا رد هدخ هتفرگ تیراع
 » منکب یاهراثا نآ هب هک

 دراد همادا

 تیک

 ضرع هبرجت ضحم طقف عوضوم نیا لاحرهب ۰ ۳ ۱ ۷

 زین یباهفرح و لئاسم هفرح ن
 نکی نم رطنب نیاو دراد ندرک حرط تهج

 هکنانچ تسا یردان بوختأیموصخ

 متخاس ۱ بز فن

 : ترن اهلیف عون نیا لابندب رکید

 نا رگ اننبسهکسا تلع امش یحدشعب 8

 ناغهتشذگ بوخ یامنیس دیدجت هب قفوم اب

 كایراچد ام یاس بترت نسهل و دندشن

 دروم رد هلسم نیاانآ و دوب هچ دش دوکر
 ؟ تسا قداص مهرتانت

 یلک روطب دیاب ار لشئاس : یلاو

 ریثات نیع رد هک دننایئزج.نیا هکلب :دید
 هتخاسار لک ۰ نتشاذگ مه یور رب لباقتم

 زیخو تفا نی"
 لیلد كاي و رازه اننیس راک رد صوسخب
 لیالد نیا رکذتم زین اههمانزور هک دراد

 هتناوتت نادرگراک كي هکنيا و دناهدوب

 دیدجت و رارکن ار هتشذگ ناثخرد یمنیرس
 تسا یفلتخم لماوعریثات تحت راپ « دی

 تسا نیا لماوع نیا یهحیتن لقهدح هک

 وا هی ار قباس یاههزاجا و تاناکما هک

 ناونمب , دتفایم ییاهاگنت رد و تهديمن

 یپ «یرداند دیدید

 ۰ دنروایم رابپ هجیتن و

 دماوخ ماحنا ار شراک نادرگراک كاب

 لئاسنیا .دیآیم نیئاپ راک حطب اما داد

 اوادم تهج یصخ یاود و لومرف یاراد
 و للع كي و رازه هکلب دنتین لح و

 مسصه یور رب لباقتم ریثاتهکتسا .لولعم

 نا رکایور هک تسانامه اهنآهدژاپو دنراد
 مينیبیم و مینکیم هظظحالم امنیس یهدرپ و

 شدوخ دن زیهاح ر

 رد لئاس نا اغیقد و م
 هلی رتت ردام ۰ تسا قدادع مه رتات

 ماعفا ماگنح رد ميتشاد ییافوکش نارو

 كيام رتاثت 8۰ لا رد روپره ۲۵ رالات
 ردام عقوئآ رد الثم درک كلرزم تکرح
 نوچمح یناهدمانشیان هراوننج كي لولع

 رسکا نناولهی» ؛ «ایند یاب نیرتهب»
 هتفر نآ زا دعب میدرک هظحالم ار «دریمیم

 رتاک و دش مداد هنارا رگیدی اهراک هث

 .كي ناونمب و درکادیپ رگاتامت درجی ام
 قو رب دن حرطم ءانتجا رد هلسم
 اوسف هتل تفلد هماها ,یدوب :تکرح .كي
 ااح رد ًامل .دمآ دوجو دوکر یتدم مراد
 دج یاهتک رج زاب دنک تقد رکا رضاح
 هنوتیم عورش

 ی ۰ هدانفل ,فع امنیس
 و سس



 «نا رهت كجوک رنائن » لبطعت یهرابرد

 صاخ» رد ات دش هتس «ماع» رد

 دوش هدوشک
 تاچ ۰ ییاراف یئامنمس هاکشاب
 ۱۳۲ مایرب لاس كي ات نارهت

 رمد رد ۳ ید در

 5 رم ؛ثلب ف یهژات

 9# تمرح هک تساهزات

 ر هب :د رد .ندش هتس

 ۰.۰. پل ب2 5 فرح

 (۳) یرتائت یهزات لصف زاغآ یهناهب « ۲

 تو رک تسدهبلاب وغدن
 چیه اما تسا سیم امنیس رد یراذگه یامرس هههنبا و ۳

 ؟دزاسیمن رتائت نلاس دنچ یهاگتسد

 یناکملگ گنشوه

 بلخا. تسا یفنع + كن یب : باوج

 . ددخ «یناح هرادا* هک یسه . ایی رثات

 لولح ناسسج و حور رد یدسراک یوج
 جنی» : دندرک هتس یرورب ی و درک

 رثات را رج هچ دبآیم رد هک نان رس

 وهساشخت هء زا لاس رد درک را

 یلاهنا و ودندنمدوس رفاه رت ربب ۰ یزاد ذغاک

 « دندروآ رد اجنآ زا رس هابتثا هب هک

 قافتا رس زا هک یاهدع . دندرک مگ هار
 یهرادا رد كنا .دندوب هتناذگ رنانت # مدف

 ست یسم ودرگ ناغمئا یاههمان رب

 شیف هام هب هام ۰ هنحص زا غراف و دنکخ

 قودص یاپ و دنکیم تفایرد )
 تشهب رتاتت ,مدرادا + اهنآ یا

 راس

 ر قوتح
 اف ريه

 ۱ تسا

 تسپ رد «لاب ریه یلع »هک ینامز

 :تفاب ماقمرتات یاه همانرب یع
 هب ار ریطخ يايلوئسم هک تسناديم بوج 

 نامشچ هک دوب هاگآ كين و هنف گه دچع

 یار

 رادا بان ۲

 تسا هریخ وا یوم ه : عفونم و رلفس
 یهدنروآ رب هنئاوت دح هچ ان وا ۷
 ؟ دشاب تا راظتنا

 یکن ناوتع هب . ناب عن هکنیا رد

 نا ربا رتاثت« دمرنه» و يميدق یاهءرهچ را ۰

 نمهو تسئیکش هدراد الاو ینلرمو چرا /
 رفانت یراداتسایر سال هک دون تایسوسح
 هک درک تیا ولام .دناخوب وا مادا ريار

 « را دم ره اب نا ونع هد هک هزادنا تابه

 زا « دراد شیامن رد هنادمرنه یرونح
 یفده :وا ابلسم ۰ تسادرهبیل تاریدع نف

 مو و زرم زیآ رتاثت هب ندینخب كرحت رج
 زا شیپ : وا یعدنزام تکرح یلو درادن
 نیاهب . دخ فتو هزات تسب رد ۰ تایر

 ینکر ح تساوتت نایرمعن اهنن هن « بلرت

 -- ۳۱ هحفح 8

 تاریا رتاتن هب هدنزاس

 یاهراب ت
 دوخ هکلب ۰ .دهس

 «نا رتا رتات دوجو زا دا وتع هب ریث

 . دنام شوماخ

 یگدومح لئالد زا یکی ۰ ثت یب
 ۱ ربا رتات

 رتانتنلاس دومک : تسا نآ زا یاهراپ هک

 یرایبهک رتاتت یاهدمانرب یهرادا . تسا

 هدرک ریجا ار ناربا رثاثت ناراکر دتسدزا
 (روب ره ۲5 رالات) شیامن نلاس كياب « تسا

 رناشت یهراونشج یرازگ رب زا سپ هک

 و دن لیطع رسعتی ارب ابو اهناسرهخ
 یهناخ) ثلدنا یشباجنگ اب كچوک نلا- ود

 یگزاتهب یمود هک (شیادن هیلتآ - شنابن

 زاین یوگباوج تلهدرک راک عورش
 . تسین ۰ هتفرگ تمدخ ه هک یرگشل

 .درک راک نهذ رد ناوتیمن ار رثاثت
 درذگيم نهذ رد رتاثت راک ز ا يشخب : هتبلا

 ثكي : تایهذ هب ندشخن تسسع یا رنابا

 یکشوتسا نلا هحص جاتحم رنات دیره

 رتانتیا هی رتشس یاهلاس دیاب 4۳ تین

 ناناکنا دوسک ميراوسا , دوخ هتخاب
 هحوحه هب هک دنرواین هناپل ار یلاع

 ترازوپینک رواب هنوگچ . تسل یتتقریذپ
 یارب ناموت نویلیم 4۳ هک ره و كابهرف

 یبیراذگ هبامرس 2ل رتشم ملیف كب یایهن
 رتالت نلاس نتخاس یار یاهحدو + دک

 نشخاس رد لو ناهک هژیو هب ؟ درادن

 یشنآهک نآیبو دوشیم دود ۵ رتشیلیفك
 ردهاب دوش نارربا انس یار شخاء رگ

 , رتاثت نلاس كي یتح نتخاس ابا دوریم
 شامن شث لقادح تدمآ هحم رب ثعاب

 وز ار یرتات مدآ اههد و دونيم لا رد
 درگ ی م دوخ شخوب

 رسناشیاههمانر یرادا و «د

 اعتس هراتس - ۲۰۳ هرامش

 من ن یابخت یاهملیف

 گامنیس هاگشاد» ۰ ن -

 نا رهتكجوک رتانت لحم رد «یباراف
 درک زاکهب عورش

 دونات زج میلس لقع . اجنیا ات

 ابک اریژ دبابيمن یه
 ت یهاگشاب نینچ

 1 ازاب هب هاگت نودب هک

 ر « مادقا نیا

 لبق اهتدم نادقف .

 زور س ثزرااب یاهملیف شیامن هبتسد
 ۰ دوب یوم ؛ دنژپ

 « یرتتانت لصف زاغآ رد اما

 یاهتملاعف تلع هب هک دش مالعا ناهگا

 ناب « ارتش رثانت نلاس نتخاس
 یناگد رک گدار زا هد نآ :دراد سن رگید

 دلراد ار شعا « ندوب رتاثت دنمرنه ز ۱/۰

 :نلان داعبا ۷ ۰ ده ریگب قوتح طقف و
 ,تاددنهاوضن .ندرکت راک یارل یاهاه

 هخاهک مه هنحم ندنابن را در

 راکهک درک دهاوخروجم ار اهنآ هرادا
 هتخاش باغ ود زا غود هک تسا تقو نآ .دنک

 .دوکیمور ناشتس , اههباميم و دنده
 یامهدع هکتبن یراچارگید ترومنآرد
 ااتتیخب ریه تشب ۰ نلام ندوب قرص هب

 ۱ زا ۳

 و 1 تسا هجا وم دوبمک

 . دوش امنیس
 ًب تفلاخم دصق

 ِ « کر م نیا هک تین

 یمومع رازاب ینونک دعبارش
 اه تاتو املا تس
 ] همه ناابتناوت
 ۷) دنک هراجا امنیس
 ۳ نیمه هب ار نآ

 هدنئاوتب رتشیب داماد

 هاگشاب و دننک هدافتسا

 ۱۳۶ 1 یاددعیم یو

 یاهاشآقت زا یرایب

 ال

 « نارهت كچرک
 ۰ 1 راچد یرسک

 93 ۰ دندنخ» رنالت شیر + و
 ادنمراک دناوتیم ۰ رناتت
 وج هب اراپئآ یاجودنک
 « دننیبیمت نادبم

 ككا ؛ یلبا رتناچ
 هب « یتونک طبارثاما



 ۲ رتائت رگیزاب یلک وت گنشوه اب وکینع
 بس

 ۱ ۰ یلعراک ...هناغتسا 9 نوبش

 7 هنالوحع یشیامن« یعبذر

 ۱ !دوب
 شیامن رگنزاب ۳۵ التم) رگیزاب نیدچ د هتشذگ

 همانشنامن ندوبن لیلدد دد ابن تور تب رم هم رد یح ۱ یعجهتسد رول هب (...ایسوناک و تا رطلاخ ناهح ّم
 5 .دنخابن دنتسنا وتیمن و دندوب میهس نتم نتشون یرخآراکدنچ و دوش ء 1 ۲ ۱ ۱ دو منا هی

 ۰ تفرگ هناپب بوج ۱۳۳ ام ییوهتیتیک دما هحم ۱
 * ۰ مینا یرعن جپ یرزک رم یهتسه كياب و ناید یهنانس» . صرع

 اب ار همان مب نتشون ادجا یعیفر .دوش

 یارحا اب زین هننیون ات دنوشیم یاهرتعیهدکشناد یاهوجتناد زا رفن دنچ .ودزا شامن ءاگ راک ک

 ودندرکاهر ۱: راک اهنآ هک درک عورتابز دنیاش و تساهدرک لوف شیب

 .نشیم .دنک هضرع یرتهب راک شیام نارگیزپ زا نت دنچ كيکاپ ۰ دمی 1
 ,اماشیامننیا یرمت اب نامزمه 8 و كوبت» ردارچ ار راک نیا رط نيا» نم . تفاي همتاخ یتم نتشون

 :یعنازریم ن 9 دی نیب یا.تهک طرش نیا ؟ .دید یزابمهار ناخیفتازریم شامل دیدادن هعادا ...هلافنل ۸4 ۶ ۵ نی یا..یهک طرش نپاعب مفقا ومراک
 اب رگیزا نئرک یگدنز یهلئلسم هب رگا .دوب هنالوجع راک كي شیمننیا [] نتم یور رب «دشابهتشادمهافت مهاپ هک رعن

 هجوندشخبیم ناجهنحص یوربهک یتیصخش هک ميدوبهدرک ینیبشیپ كي نتم نیایورام هپ مه «تاناعم و تیانج » رد . دننک راک

 ابدنا وتیم رگنرابكي هنوگچ « ميشاب هنشاد تشیامننیا هک نآ تضن .دهآردبآ زا طماع هبیوشقفوم کا و مينکیم راک قیرط نیمه

 ؟.دنک یگدنز یشیامن ,تیصخخود دریگیم لک رکاتامتاب میقتسم یهطباررب ميهدیم هعادا ار هویش نیا

 تروص ناب یرگیزاب هیحور [] ۰ تانحتما لصف تلع هب نامز نآ رد و لیلد هب دیان هک تسا نیاهللس ودنشاب میهس نآ رد ِ هات

 : نآمود ۰ ميتشاد یمک رگاشامت و تفرک هناهب  بوخ یهمانشیامن ندوبن سم تم ي

 ۱ دوب یحیحس باختنام باخنا هک ميتامیمن رظتتما . درزابرس « راک زا ار نآ دنناونیم رتشیب و تسا ناندوح

 يم یثیامن تیابیم ناخ یقناژریم زاد نابیا, نایسآ زا پوخ یهمانثیدن _ .دراد یبوخ یهرمت راک س

 ر ک نیا مادنکداجیارگاشامت رد ياهقالعهک زا ییاههمانشبامت رهش رتانت نونکا .دوش یتح رفن دچ هک یتقو یلو 0

 نشقر ورفدوخر» تیلباق 1 دننشادیدایز مقوتهکار ام نارگاتادن یئاهنآ و هدرک تفایرد ناوج یاهدیون

 كيرد رکا ار نتسنیادیاخ .درک روخلد لسیمکت .دنرادارچا .یارب یناهتیلباق هک

 ۹ یر یرافغ حرف ؛ نایریصت یلع :دتربه دایره + داد رم ۳۸ هعمج بش [0]

 رگبد یاهدع + سراف نوبزبولن وبدار رک رم .ییذ»و «ی معم یدهم» زا , رنه نثج اپ
 7 رد ینانخس _نیسدایریعت یلع ؛ دن رازگرم .یمناق و روسهشم دنمرنه و « رهام هلا
 ۲, راک یهقباس یعراب رد + اهنآ زا للحت عسجم . دخ لبلجت ؛ یضوجور یاهثبامن
 5 , درک تیحص + یرصم و رها یتفاس نداد بیئرت اب ؛ هلابماع یاهشیامل

 زاب ءایس ود نیا «تفایس ناباپ رد زا لیلجت پابسا و زاربش شوروک لنه رد
 .دندرک ارجا یاهمان رب یگدروخلاس مغریلع  .دروآ مهارف ار یزاجایس توکشیب ود

 . تفرگ رارق هجوت دروم رایب هک ودیا روضح اب هک تفایض نیا رد



 ابسکپ ما*باو

 هچ رگا ینایج
 تسصحنو هیحور عبرس یلیح شیاهتونسج مونا ر

 دصافم هکیروطب . دزاسیع داف ار یناسا یاهزان تیاکح دناویس

 ناشن تفابرد و دنوشیم ثول اهفده و و یمت نینچ شیزگ لاح رهباما - دنا
 كي تروصب نینهآ بیلص لقم یشزرا صخشمریم رد كنج تواف هب و ۳

 نآ هب ندیسر یارب هک دیآیم رد وزرآ «نشخورگ نيا» ملیف زا سپ - واياهسم
 هدرهشزیاچ ریل یدوخ نازابرس رانثک یتح و تنوتخ هلارا رد یاهزات رلن لعنت .-

 كنهرف هعانا برف رهاط رام و دون تسا نآ یلهابسکیما» عو تایل رت

 بارجا هلو دیو یاهعماج رد نمرژ اروآا «شح هورگ ننا » ملیف رگا

 كي دح ات و دوشیم هکحضم نآ ناگدننک یعون هلاراو امنیس رد توئخ زا

 رطاخنیاهب دیاش .دنک ی م طوقس هرخسع هلاد _ميلیف رد - مینادب هلادرم و یمزر یاهیس

 یارب وا «یلاخوپ یاهگس»

 دیاعنيم هئارا ار دوخ
 یگدنزرد توشح لاععا هک دهی نانو

 و دنتسین دسون مهنادنچ دیعو عماوج 4
 دو یاهیراونیسما زا نادبد و ثاچ اب

 نا رادساپ و .دنگنچیم ودنتکی م تلنفاحم

 .دهنیمرا رف ینیمو و دیدرن رد
 ههجاوم نیس هاپنیکبماس راک ردهک هچلآ

 باتتجا هدراد تیمها یگنج یاونحم ثاب ۷

 ترور هیجو

 لیالد یتبان نسچ

 ار مسیزاب ردام نوچ - تسا ریذپا باتتجا

 ننشام یار هک میرفيم رس یمج رس

 رولحكانج نیا و میته ندیگنج هب روبجم

 یاسد

 رد ,تسا ندش یتاناحا و یرادیناج ت جص ن ردابوام نورد رداپ یناهپ

 اب و درادندوجو یعولطب و ملا وا ملیف [ملیف نادرهف یارب هک یعیافو .دراد ناپرچ
 ادجیا رب یاهححشم طخ میشا هنفگ رته یتاهچ زا ی شیپ «یلاخوب سین

 . تسین مهزااهآ نتخا «نینهآ بیلص » ملیف يارجام هب تهابتیب
 فراعس ینواصف .انکیم یهس ابسکی تواجاب اماجنیا رداهتسس دشاب .دیاوسن

 لاح رهب هک یزان ناملآ نازابرس هرابرد هک ميتسهاجاوم یناهج مود كنج زا یلاه

 رسظنب یرارطناكنج زا یشات یاهتونخ
 نآ یارجا هب روج اهسآ و دنبآیم

 دهنیم ین ار یگدوهن یعون نيا و ته
 دباویمن ددسگنج و تونخ رگبد هک

 نیا ردام اناحل نمهب و دشاب هدنهد نیکست

 هچا ومناوخ زا یتوانع یامیساب وا ملبق
 تساهبرک و خلت هزادنایب هک میونيم

 یربوصتنسچ و دکینن هولج هجوم نوچ

 ثابج زا رفت سح اسرو دفا یلیخ روطب

 هدناسریم رگاشامت هب تسه مهرلظنن دروسکار
 هلیع ۸ راعخ نداد هب یجایتحا هکنآ یب
 و كنج هلوگچ هک مينبیم و دناب كنح

 امنیت هواتس - ب ۳۸ هحفص 8 ۴۰۳ هرابش

 ی 0 ج رد

 اتاب هشادب لب وئسهدآ بم همج

 ها ندیگنجهب تداع و كح

 لسحت رد 271 یناسنا

 یاده
 یاهشم ناون سیسو
 تا هک دهدیم ناثن و دجس نآ

 0 افرادا نآ لعحت یارب یفاک تیفرلع
 یناسنافعاوع و دنبآیم ر جیردنب

 مادوجوم و دهیم سد دوخ

 وئم عسو یود

 یناهمدآ نیمچ دوحنواصف رد اپسکب

 ار دوح یناسا شم و یادت

 | رفپالطخ دروم
 رتتسدکی میعس اهنااب ههجاوم رد و دهد
 هاگن.دهد داثنار نانآ زیگنامیه رت تیعیو

 اصوصخم لشنایلیمسسک ام رتک!راک هب میسک

 یماجنارس نسچ نعض رد هک ملیف ناباپ

 یاهمدآ یارب ابنیکپ راک لاو ر
 نوچ بنئاب دباونسس ءاشتسا ثاپ

 یاهراک رد یهاوحنوح و یفال هلنس؛تسه
 د تسک رحل یار هک درا

 یلصا هزیگنا نآ یاهمنآ
 ندجسریا و هثیمه ابنیکب .دوشبم بوحم
 دنک ی مژراش ار رگاشامت یاهنحل نینچ هب

 نآ رظتسم هناقاشم یرالفتنااب زین دوخ و

 ار دوخ یرصل تفایم نآات دونیم

 اما- دزاساپرب ماعلتف و یزیرنوخ
 نیسینچ ددرک ریفحت اب اپنیکپ اجبا رد
 هتخاش یگنج ناعرهق دهاوخبم هک یبدآ

 اف و درادن ندگنح تارج اما دون

 زیماا روم یاههدنخ و دهدب روتسن دنا ویم

 نیا رد نرناکر عیچ موادم و هناعورصمو
 رد وا كحضم تیعفو رظطاخد طقف هنحع

 یسلک رولع .اناوسم هکلب تسن ثج ههبج
 . دریگ رب رد زین ار كنج دوخ تیعطو

 روطخم نون و هنوهب رول هک یگنج
 هجا حد ولآ !رشنامدرم و ناهج زا یمین

 ماکرخ زین ار «ابییکیماس» هکنیا بجع و

 رگ رد هناروجسنانچوا و تساهدیشکد وخ
 نتخبرورفو اهیوت كيلخ لثع یگنجنداوح
 تکرح و نازابرس زیرگ و هلمح اهرگس

 هدشاهب زادنا ریثو اهکجنرات_راچفا ۰ اهکنات
 یهجوتملف یاهمنآ هب هتسناوت رتمک هک تسا

 یتح هکیروع - دشاب هنشاد لومععروطت

 ارجاب یلصا نانامرهق هزیگناو هیحور
 رتکا راک یدنفالع اضرف .دناعسهتخاشان زیب

 روطب نسهآ بیلص هب لثنایلسسک اعم

 بدوشیمل هیجوت رگاثامت یارب هدننک ع ناف

 هک تسا یدنقالع نمه هکنبا هجوتاد

 یچوا هلعنن ملیف یا ربهک ار ! رجامناپاپ هعجاخ

 ملیف نیا رد نیا ربانب. .دهنیمیب ؛ ته مه

 ریاپنیکبیامس- هری ی یاه هعخش ۷ رک اع

 یگنج را كي رتنی ملبف و ميروخم
 دهدیم تهاش ؛دصورسرب

 حس

 سیف زین دناهدادتسدزا

 ا جای

 و هسف تروآ

 ی تاب

 .. نتمرب هیشاح
))( 

 ۳۱ یر
 !یاهفرح

 ز ریسیلفن یناهبونف ینابرب

 یاهوزرآ زا یکی یباراف ینامنی
 ماجنارس هک دو اهنیس نارادتسون

 هب .درک عورش ار دوخ راک و تفاپ
 1 ۱ یتصرف راه رد هدنراگن هحنص ننه

 ۱ هی امیس هراتس هلجم نوبیرب زا هداتسا

 | الوصا و اهبولک نینچ یلابرب ترورس
 1 و3 یاهتیس نلاس دنچ ای ثاب سیسان

 تسد زا رونب اب هدشیم روآد یار

 ظفاح دنناونب هیضق یبنچ لمارعع
 ل ونشاب نازاسلیف و ایل راک

 و هلثع یاهملیف اب رگید دسف-
 اوم اهملیف هئال اب میشاب هنگ رتهب

 تیعمو ریخا یاهلا رد
 تیفیک یرادامنس راکالوصا ومیلیف
 دناوتیمن هجوچبهب هک تساهدرگ دوحب

 اهل پلچ ا!رامنیسی هقا ونا رگ اشامن تبار

 : اب عمج نیازا یدایز هدع هکبرولح

 ًامئیساب ار دوخ یاهدنوب یصاح

 دوح یاهیگتسبلد مغریلعو دندوب
 و - دنورن اعتیسابل 4 دندادیم

 دناوتیم ییاراف هاگشاب یاهنیلاعف
 اب هک دشاب یرفم امیس نادسقال

 یسوتحا

 | ماگ نیتسخن ناونعهباما - تین
 ایلدوتس اعقاو نآ ناگدننکابرب تمهو
 روبجم اب هتخودسمو هکنآ .اساا

 هب زا یاهدع نوچ - دنوشن شور
 ار دوح مه یاهفرح نارکفشور
 دناهدرک اج هاگشاب نیا یاضعا

 سنح و دناهدون وجهناهب و عفوتم
 7 لوبعمریغ یاههساوخ هک
 هاگشاب هار همادا رد یتالکشم

 ورقو قن لباقم رد تمواقعهکارچ

 .دوب دهاوخن لاکشا زا یلاخ اهنآ

۳ 

 دودوهلب ود «هلدایدای»»
 .ملیف هرابرد دوپرارق

 هتشاد یلاهفرح مه كودلیراد
 نیا رب ال اف رتیپ روضح رطاخب

 یناهیزاک رتنانچ حالم ودو

 ۱ تیهام یلکر ولب هک
 ۱۷۹ هک مدآ ود هیذق و هدن بق

 ۱ او ردن اطرس یرامیپ هپ التبا
 2 + دناهفرگ رارق دوخ ربع

 او ناتسال و تسا «دش كحضم

 ۳اهملیف صاخ یاهیدمک دح ات

 دناهدروآ

 ۳ انار ۱3۳۹م رک
 ۳۹ و رارق ناراکپساک
 ۵ نیا هرابرد میناوتیم هنرگچ



۳ 

 -نوتهن 3و و سا



 « تسبن یبوخ ناورگ راک
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